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Följande beslut har tagits av förvaltningen med delegation under juni-augusti månad 2021:
Avtal annan fakturamottagare för avfallsavgifter: 23 bifall, avslag.
Avtal annan fakturamottagare för VA avgifter: 2 bifall.
Beviljat gemensam avfallsbehållare: 10 bifall.
Beviljat uppehåll i sophämtning: 50 bifall, 5 avslag.
Beviljat uppehåll i slamtömning: 8 bifall.
Begagnande av offentlig plats för byggställning: 15 ärenden.
Begagnande av offentlig plats för uteservering: 12 ärenden.
Begagnande av offentlig plats för offentlig tillställning: 8 ärenden.
Begagnande av offentlig plats övrigt: 22 ärenden.
Ansökan om allmän sammankomst: 8 ärenden.
Torgplats Stora torget: 3 tillstånd.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende vatten: 125 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende exploatering vatten: 9 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende avfall: 82 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende mark: 10 ärenden.
Yttrande över grannebrev från miljö- och byggnämnden: 38 ärenden.
Övriga markärenden: 8 ärenden.
VA ansökan: 8 ärenden.
Övriga VA ärenden 6 ärenden.
Lokala trafikföreskrifter: 10 ärenden.
Nyttoparkeringskort: 19 bifall.
Grävtillstånd: 14 bifall, 10 avslag.
TA-planer: 37 bifall, 14 avslag.
Övriga trafikärenden: 4 ärenden.
Beslut enligt §9 färdtjänstlagen: 81 bifall.
Färdtjänst: 80 bifall, 11 avslag.
Ledsagare färdtjänst: 67 bifall.
PRH Förare: 53 bifall, 8 avslag.
PRH passagerare: 11 bifall, 8 avslag.
Resekostnadsersättning vid sjukresor: 14 bifall, 2 avslag.
Fastighetsförvaltningen hyreskontrakt: 50 ärenden.
HR beslut angående personal: 26 ärenden.
Upphandling: 2 ärenden.

Samtliga beslut fanns att tillgå i pärm på mötet.

Ärendenummer Information
2021/9

Teknikförvaltningen
Projektavdelningen

Datum 16 augusti 2021

TNau/TN September 2021

Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen September 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

TNau

Entreprenadbesiktning

Ramavtal

TKF

Aug
(Juni)
Oklart

Nov 2021
(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

Sept 2021
(Maj 2021)

TN

Nov 2021
(Juni 2021)

Ramavtal

TKF

Sommar
2020

TN

Oklart
(Maj 2021)

Entreprenad

TKF

TN

Entreprenad

TKF

Sept 2021
(Juni 2021)
Feb 2021

Juridiska tjänster

Ramavtal

TKF

Okt 2021

TNau/TN

Nov 2021
(Juni 2021)
Nov 2021
(Sept 2021)
Feb 2022

Konsulter projektering
gata/mark
Tingsbrogården om- och
tillbyggnad
Slite deponi, utbyggnad
celler
Rävhagen fotbollsplan
sanering och konstgräs
Högbyskolans kök

Ramavtal

TKF

Juni

2021

Generalkonsult

TKF

Juni 2021

TN

Entreprenad

TKF

TN

Entreprenad

TKF

TN

Entreprenad

TKF

Sept 2021
(Maj 2021)
Sept 2021
(Aug 2021)
Okt 2021

TN

Nov 2021
(Sept 2021)
Nov 2021
(Okt 2021)
Dec 2021

Entreprenad

TKF

Okt 2021

TN

Dec 2021

Entreprenad

TKF

Oklart

TN

Okt 2021

Konsult

TKF

Höst 2021

TN

2021/2022

Ramavtal

TKF

Sept 2021

TNau

Okt 2021

Ramavtal

TKF

Sept 2021

TNau

Nov 2021

Terra Nova skolan
ombyggnad kök
Ä

Drift/underhåll
högspänningsanl.
Ä

VA-ledningar Garda Ljugarn

Ä

Slamfordon

Ä

VA ledning Sanda
Stenhuse - Västergarn
Drift ÅVC

Ä

Ä

Ä
Ä

X
X
X

Korpen 5 etapp 3
verksamhetsanpassning
Uppförande av modulbyggnad Visby lasarett
Fastighetsutvecklingsplan
Visby lasarett
Konsulter
Byggnadskontruktör
Konsulter Besiktning

TNau el TN

TN

Nov 2021
(Juni 2021)
Sept 2021
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X

Konsulter Brand

Ramavtal

TKF

Jan 2022

TNau

Feb 2022

X

Konsulter Arkitekt

Ramavtal

TKF

Mars 2022

TNau

Maj 2022

X

Transport och omhändertagande av avloppsslam

Ramavtal

TKF

TNau

Sept 2021

(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
Ärende TN 2021/2231
19 augusti 2021

Jenny Iversjö

Tekniska nämnden

Beslut rörande principer för parkeringsköp
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att
1. parkeringsköp ska ske genom friköp
2. vid parkeringsköp ska en prismodell som innebär att priset sätts i
förhållande till procentuell andel av produktionskostnaden tillämpas
3. priset för parkeringsköpet ska motsvara 80 % av produktionskostnaden
4. avtalstiden för friköpet ska sättas till 25 år

Sammanfattning

Regionstyrelsen har 2019-01-30 (RS § 18) beslutat om hållbarhetsmål för projekt
Visborg som innebär att inom området mobilitet eftersträvas innovativa
parkeringslösningar för bilar med fokus på samutnyttjande och låga p-normer.
Parkeringar kan gärna koncentreras till få platser.
Ett kvalitetsprogram för Visborg godkändes av regionstyrelsen 2020-11-25 (RS §
337). I kvalitetsprogrammet föreslås parkering till övervägande del ske i
parkeringsbyggnader.
Även inom stadsutvecklingsprojekten som avser Östercentrum och Inre Hamnen
kommer parkeringsbyggnader att bli aktuella.
Tekniska förvaltningen arbetar mot bakgrund av ovanstående med att utreda frågan
om hur byggande, drift och förvaltning av parkeringsbyggnader ska organiseras och
om det är lämpligt att bilda ett kommunalt parkeringsbolag. Det återstår dock ännu
fler steg i processen fram till beslut om bildande av ett kommunalt parkeringsbolag
därför får hanteringen av parkeringsbyggnaderna till att börja med ske inom den
regionala förvaltningen (TKF).
Arbetet inom stadsutveckling Visborg fortskrider och en markanvisningstävling inom
detaljplanen för Trombonen & Slagverket ska genomföras och kriterier
markanvisningen ska beslutas av RS 27/10 2021. Vidare ska markanvisningsavtal
med Svenska Studenthus tecknas under våren 2022. Vid utlysningen av
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markanvisningstävlingen och vid tecknade av markanvisningsavtal ska villkoren för
parkeringsköpen preciseras.
Ett parkeringsköp innebär att fastighetsägaren köper sig fri från skyldigheten att
tillhandahålla parkeringsplatser. Istället åtar sig kommunen, mot betalning från
fastighetsägaren, att tillhandahålla erforderligt antal parkeringsplatser så att
fastighetsägare uppfyller kraven i parkeringsnormen. Avgiften ska erläggas innan
bygglov beviljas.
Parkeringsgarage byggs av Region Gotland och platser hyrs av nyttjanderättshavaren
direkt av regionen.
Ramboll har i en utredning beställd av projektet Stadsutveckling Visborg, utfört
översiktliga kostnadsberäkningar. Utöver avgift för parkeringsköp utgår en hyra som
har beräknats till ca 700 kr per parkeringsplats och månad utan laddningsstation och
ca 1000 kr för parkeringsplatser med laddningsstation för elfordon. Utöver hyra
debiteras eventuell förbrukning av el.
Kostnaden för byggnation av parkeringsgaraget inom detaljplanen för kv Trombonen
och Slagverket har uppskattats till 150 000 kr/parkeringsplats.
I Rambolls utredning redovisas de villkor som ska framgå av avtalet. Nedan ges en
kort redogörelse över dessa samt prismodeller som tillämpas vid friköp.
Friköp – innebär att fastighetsägaren betalar en engångssumma till kommunen som
då åtar sig att anlägga parkeringsplatserna. Alternativt används avlösen.
Avlösen – innebär att fastighetsägaren förbinder sig att hyra överenskommet antal
parkeringsplatser (hela produktionskostnaden ska då täckas av hyran). Alternativt
används friköp.
Läge och antal platser – preciseras i detaljplanen (enskilda parkeringsplatser behöver
inte preciseras).
Tid för iordningsställande – ska var i rimlig tid efter avtalstecknande och kan anges
till viss tidpunkt efter laga kraftvunnen detaljplan.
Avtalstid – 25 år (med hänvisning till reglerna om nyttjanderätt i jordabalken).
Vad gäller varianterna friköp respektive avlösen så tillämpar alla kommuner som
Ramboll intervjuat friköp. Vidare tillämpas avtalstiden 25 år för upplåtelsen av
parkeringsplatserna.
Ramboll har i utredningen presenterat två olika modeller för prissättning vid
parkeringsköp enligt nedan;
Procentuell andel av produktionskostnaden
Fördel: följsam för ev. prisförändringar, fastighetsägaren betalar för sin parkeringsanläggning varken
mer eller mindre
Nackdel: mindre transparant, fastighetsägaren vet inte vad slutpriset blir, kan ses som orättvis då
priset kan skilja sig mellan olika anläggningar
Fastpris dvs ett specifikt antal prisbasbelopp eller ett fast värde kopplat till index
Fördel: transparant och tydligt för fastighetsägaren, lika för alla
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Nackdel: ej följsam för prisförändringar över tid, risk att kommunen inte får kostnadstäckning,
kostnaden för olika parkeringsbyggnader kan variera
Båda prismodellerna förekommer hos de kommuner som tillämpar parkeringsköp.
Ramboll rekommenderar att oavsett vilken prismodell som används säkerställa att det
belopp som tas ut som parkeringsköp täcker en stor del (80-90 %) av
investeringskostnaden för att på så sätt minska regionens risker med investeringen.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer upplåtelse genom avlösen inte är ett alternativ då detta
innebär att regionen måste låna kapital till hela investeringen. Vidare förordar
Teknikförvaltningen att prissättning vid parkeringsköp bör ske i förhållande till
procentuell andel av produktionskostnaden då detta ger en säkrare kostnadstäckning
för regionen. En rimlig prisnivå bedöms till 80 % av investeringskostnaden med
hänsyn till att parkeringsköpet är en förutsättning för förvärv av mark för byggande
av bostäder. Lämplig upplåtelsetid är 25 år.
Barn- och genusperspektivet - kommer inte att påverkas negativt av föreslaget beslut
rörande principer för parkeringsköp.
Landsbygdsperspektivet - påverkas inte av föreslaget beslut.
Ekonomisk analys - kostnaderna för hanteringen av parkeringsbyggnaderna ska
täckas av avgifter genom parkeringsköp och hyra.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
TKF
Stadsutveckling Visborg, Harald Gröttvik
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Ylva Svangren

Tekniska nämnden

TKF Delårsrapport 2 2021
Förslag till beslut



Tekniska nämnden godkänner delårsrapport 2 2021.



Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen har upprättat delårsrapport 2. Delårsrapporten omfattar
ekonomiskt utfall för perioden 1 januari till 31 augusti 2021 samt helårsprognos för
såväl drift som investeringar. Delårsrapporten har upprättats i enlighet med regionens
anvisningar.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att delårsrapporten ger en rättvisande bild av
verksamhetens ekonomiska läge och förväntade utfall för 2021.
Barn- och genusperspektiv –berörs inte av beslutet.
Landsbygdsperspektiv – berörs inte av beslutet.
Ekonomisk konsekvensanalys –delårsrapporten redovisar förvaltningens
ekonomiska läge och förväntade utfall för 2021.
Beslutsunderlag

Delårsrapport 2
Tjänsteskrivelse 2021-07-09
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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1 Sammanfattning
Perioden fram till delår 2 har överskuggats av pandemin vilket påverkat många av flera av
våra chefer som fått nya utmaningar att tackla då merparten av medarbetarna arbetat
hemifrån. Pandemin har även haft stor inverkan på förvaltningens ekonomi.
Sommarens besökstryck har inneburit en välbehövlig injektion för det Gotländska
näringslivet. Teknikförvaltningen hade en beredskap för ett högre tryck denna sommar än
förra men inte i den omfattning som vi fick. Verksamhetsmässigt har det mesta dock gått
bra tack vara ett stort engagemang från många av våra medarbetare. Ett område som ånyo
fokuseras är vattenförsörjningen som under sommaren satts under stor press där fler
vattentäkter har belastats hårt och vatten behövt köras med tankbil till
Kollektivtrafiken är fortsatt en stor utmaning som kommer att kräva betydande insatser för
att öka resandet. Ett arbete kring detta har initierats. Avfallsverksamheten är en annan
utmaning som kommer kräva såväl kortsiktiga som långsiktiga lösningar. Arbetet med detta
är igångsatt.
En översyn av förvaltningens organisation och arbetssätt genomförs under hösten syftande
till att påvisa områden där förbättringar kan göras för att effektivisera verksamheten.
Det arbete med samhällsbyggnadsprocessen som det senaste året handlat designa den
framtida processen har nu övergått i operativt arbete med att bemanna och hitta formerna
för hur styrningen och arbetet ska bedrivas framöver. En processledare är tillsatt och
samarbetsformerna över förvaltningsgränserna är definierade och beslutade.
Förvaltningens resultat som per delår 2 uppgår till 32 958 tkr (4 142 tkr) där -751 tkr avser
de skattefinansierade verksamheterna och 33 710 tkr de avgiftsfinansierade
verksamheterna. Ett antal genomförda besparingar och bättre intäktsutveckling samt en
minskad osäkerhet om bland annat pandemins effekter har förbättrat helårsprognosen som
nu pekar mot totalt -27 377 tkr (-21 110 tkr). Prognosen i april uppgick till -52 789 tkr. Den
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skattefinansierade verksamheten prognostiserar ett helårsutfall om -9 942 tkr och den
avgiftsfinansierade -17 435 tkr.
Investeringsverksamheten är fortsatt omfattande. VA-verksamhetens investeringar som är
betydande förskjuts allt mer mot norra Gotland efter de stora investeringar som gjorts på
södra delen av ön. Fastighetsinvesteringarna utgörs av ett stort antal mindre investeringar
samt till ett nytt korttidsboende på Korpen och ombyggnader i Södervärnsskolan.
2 Händelser av väsentlig betydelse
Sommaren 2021
Ett rekordhögt antal besökande till Gotland i sommar har påverkat teknikförvaltningens
samtliga verksamheter i allra högsta grad. Teknikförvaltningen har nämnts mycket i media i
framför allt insändare som lyft synpunkter angående nedskräpning och överfulla
papperskorgar. Volymen sopor över hela ön har under sommaren mätts till aldrig tidigare
nivåer, det har varit svårt att hinna med ordinarie tömningar vilket resulterat i ökad
nedskräpning i naturen.
Trycket på Gotlands återvinningscentraler har under sommaren varit stort och för att hinna
med har man fördelat om resurser genom att tillfälligt stänga för företag att lämna plast,
papper, plåt och glas. Även slamtömning har bokats mer och oftare än tidigare år och
framförallt har det varit ett högt tryck på så kallade ”24-timmarsslamtömningar” vilket lett
till att vanliga bokade tömningar inte hunnits med varpå man kört in dessa turer under
helgerna.
Ökad belastning som lett till ökat slitage har påverkat på öns vägar; både tätortsvägar och
vägar med statsbidrag, toaletter, bryggor, lekutrustningar, bänkar och grillar. Även en
ökning av skadegörelse har skett under sommaren i form av vandalisering av utrustning,
klotter, bränder och blomurnor som välts.
Gällande vattensituationen i sommar har det varit ett högt tryck över hela ön men framför
allt på semesterorterna Tofta, Åminne, Fårö, Ljugarn och Östergarnslandet. Transport av
vatten har skett till Fårö och Åminne, Fårö har varit utan vatten ett fåtal gånger. Analyser
måste göras för att hitta förbättringar inför nästa år dock är alla ställen känsliga för
produktionsstörningar.
Årets inledning för linjetrafiken var starkt präglad av pandemin och i samband med delår 1
var bedömningen minskade intäkter med 4,5 miljoner kronor. I och med det ökade
resandet till Gotland i sommar har det skett en stark återhämtning i trafiken och den
tidigare prognos har justerats och går i en mer positiv riktning, den är dock helt avhängd
hur pandemin påverkar resandet under resten av året. Kryssningsverksamheten präglades
likaså den av pandemin och under inledningen av kryssningssäsongen rådde det en
osäkerhet gällande antal löp och passagerare. Många avbokningar med kort framförhållning
skedde men under juni avtog dessa och sena avbokningar byttes mot snabba tillkommande
bokningar och det är den återstående delen av kryssningssäsongen som kommer att avgöra
hur vida 2021 blir ett nytt rekord för kryssningsverksamheten.
Ytterligare en säsong med pandemi oroade också gästhamnsverksamheten. Under 2020
minskade antalet gästbåtar med cirka 50 procent. För sommaren 2021 har
gästhamnssäsongen istället varit långt över förväntan och många fritidsbåtsskeppare ställde
in kursen mot Gotland. När 2021 summeras ser det ut som att det blir ett gästbåtsrekord
för flera av våra hamnar.
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Kollektivtrafiken
Pandemin har slagit hårt mot både den allmänna och den särskilda kollektivtrafiken. Båda
verksamheterna har producerat trafik i samma omfattning som innan pandemin samtidigt
som resandet har gått ner. Även om restriktioner för kollektivtrafiken stegvis har kunnat
lättas kvarstår effekten på ekonomin och tappet med anledning av pandemin kommer inte
kunna hämtas upp under året. Utsikterna är att effekterna i form av ett lägre resande
kommer kvarstå och att resandet kommer vara minskat med cirka 20-25 procent det
kommande året/åren i jämförelse med tiden innan pandemin. För den allmänna
kollektivtrafiken har antalet resenärer minskat med mer än 50 procent jämfört med år 2019
vilket medfört att intäkterna också har minskat i samma omfattning. När det gäller den
särskilda kollektivtrafiken har, med anledning av pandemin antalet passagerare starkt
reducerats för både färdtjänst och sjukresor. Med anledning av restriktioner har antalet
resor behövt göras trots att efterfrågan varit lägre och kostnaden per resa har därmed ökat.
Samhällsbyggnadsprocess för framtiden (FramSam)
Projektet FramSam har pågått under ett drygt år och har resulterat i en färdplan för en
effektiv, kvalitetssäker och förutsägbar samhällsbyggnadsprocess för idag och för
framtiden. Projektet kan likställas med en förstudie och resultatet lämnas nu över i
linjeorganisationen för att påbörja arbetet mot det nya läget som finns definierat i
projektets slutrapport.
3 Förväntad utveckling
Det är fortfarande tidigt att dra slutsatser från sommaren 2021 men förvaltningen kommer
att göra en utvärdering och uppföljning av sommaren för att fånga upp de erfarenheter och
lärdomar som är av vikt för förbättring inför kommande år. Det är positivt att så många vill
besöka Gotland och förvaltningen kommer framåt arbeta och förbereda sig för att
sommarens besöksmängd kommer att anta en mer varaktig del av den gotländska vardagen
under sommarhalvåret. Förvaltningen behöver titta på nya lösningar, som exempelvis en
lättare sophantering för resenärer med husbilar. Utifrån sommaren 2021 och den tidvis
höga belastningen inom vissa verksamheter behöver förvaltningen säkerhetsställa
bemanningen inför nästa sommar. Det är fortsatt viktigt att samarbeta, ytterligare öppna
nya samverkansytor och lyfta frågorna över förvaltningsgränserna - som ett Region
Gotland, för att kunna säkerhetsställa att Gotland är väl rustat för kommande
sommarsäsonger.
Det har varit ett stort intresse för både svenska såväl nationella kryssningar att besöka
Visby och förhoppningsvis kommer Gotland och Visby hamn fortsatt vara ett attraktivt
anlöp för kryssningar i Östersjön. Värdskapet från Gotlands sida behöver fortsätta vara
aktivt för att kunna möta resenärernas förväntningar.
Utifrån regionfullmäktiges beslut den 21 juni 2021 kommer teknikförvaltningen
tillsammans med regionstyrelsen och miljö- och byggnämnden att genomföra nödvändiga
förändringar för att bättre samordna funktioner. En gemensam beredning för
samhällsbyggnad har införts där presidiet från tekniska nämnden, regionstyrelsen och
miljö- och byggnämnden deltar. Denna beredning ersätter det regionala exploateringsrådet
(REX). Vidare ska de tre nämnderna utreda förutsättningarna för bland annat ett
gemensamt kontaktcenter. För teknikförvaltningens del kommer det att innebära ett ännu
mer processinriktat arbetssätt som kommer leda till framtida effektiviseringar och ökade
samarbetsforum över förvaltningsgränserna.
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Gotlands demografiska utveckling, det faktum att vi bor över hela ön samt den generella
kostnadsutvecklingen är en utmaning för Region Gotland. Ur ett ekonomiskt perspektiv
ser vi därför ett fortsatt behov av åtgärder för att hålla kostnadsutvecklingen på så låg nivå
som möjligt. Det är tydligt att investeringar i VA- och avfallsverksamheten kommer att
kräva taxehöjningar. I det sedan flera år pågående arbetet med att minska
nettokostnadsutvecklingen genom främst besparingsbeting måste ett ökat fokus läggas på
åtgärder som har bäring på struktur, arbetssätt och utbud i såväl den skattefinansierade
verksamheten som i den avgiftsfinansierade.
4 Måluppfyllelse samhällsperspektivet
Teknikförvaltningen har flera samverkansforum, framför allt med
regionstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen, bland annat genom arbetet
med Framsam, via frågor som gäller exploatering och VA men också genom gemensamma
digitaliseringsverktyg. Regionfullmäktiges beslut att genomföra nödvändiga förändringar
för att bättre samordna funktioner och arbetssätt kommer leda till att ytterligare
samverkansytor öppnas och kan bidra till att teknikförvaltningen förflyttar sig i rätt riktning
mot Region Gotlands övergripande mål.

Social hållbarhet
För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt
kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov.
Mål

Bedömning

01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
Kommentar:
Förvaltningen har tagit emot ungefär samma antal feriearbetare och handledare som sommaren 2020. Dialoger med
både utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och Folkuniversitetet pågår löpande så att teknikförvaltningen är
beredda att ta emot fler när restriktionerna lättar. Att ta emot feriearbetare, praktikanter och handledare är en viktig
aktivitet för teknikförvaltningen för att kunna bidra till social hållbarhet genom arbetslivserfarenhet och utbildning- och
integrationssyfte. I teknikförvaltningen uppdrag ligger att säkerhetsställa trygga och säkra skolvägar och förstudier
har påbörjats för att öka trafiksäkerheten vid bland annat Södervärnsskolan. Förvaltningen erbjuder allmän och
särskild kollektivtrafik och utgör kundtjänst för skolskjutsfrågor åt utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen.
Teknikförvaltningen utgör också tillsyn, skötsel och reparationer av regionens lokaler samt bemannar beredskap för
att säkerställa hög driftsäkerhet så att man kan säkerhetsställa en god fysisk läromiljö.
02. Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor
Kommentar:
Teknikförvaltningen arbetar kontinuerligt med att möjliggöra rekreation för både barn och vuxna. Under försommaren
invigdes Gotlands största park Honnörsparken, en 3,2 hektar stor park i centrala Visby. Parken är en plats för alla och
syftar till att skapa balans mellan natur, avslappning, liv och rörelse. Parken innefattar en stor lekplats med tema
Rörelse.
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I förvaltningens uppdrag ligger också att tillgänglighetsanpassa i offentliga miljöer bland annat genom att
tillgänglighetsanpassa gång- och cykelpassager, busstationer, parker, lekplatser, utegym och offentliga grillplatser tex.
Förvaltningen har tagit fram förslag till handlingsplan för lekplatser och utegym där politisk beredning i nämnd
kvarstår samt förslag till lekplatsstrategi som ska antas av regionfullmäktige.
I Region Gotlands struktur för dialog och samverkan med organisationer som riktar sig till personer med
funktionsnedsättning finns ett system med samrådsgrupper på nämndnivå. Tekniska nämnden och miljö- och
byggnämnden har en gemensam samrådsgrupp och i denna ingår representanter från många av teknikförvaltningens
avdelningar. Syftet med nämndernas samrådsgrupper är att tillvarata kunskaper, erfarenheter och synpunkter från
brukare och deras företrädare, så att regionen kan bedriva ett långsiktigt och systematiskt tillgänglighetsarbete som
är baserat på FN:s konvention om mänskliga rättigheter för personer med funktionsnedsättning.
Arbetet pågår under hela året och bedöms för delår 2 som delvis uppfyllt.
03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
Kommentar:
Teknikförvaltningen bidrar till att stärka Region Gotlands förmåga att hantera samhällsstörningar bland annat genom
att utföra löpande tillsyn och skötsel på förvaltningens samtliga tekniska system. Hamnavdelningen arbetar löpande
med att säkerhetsställa beredskapslistor och kompetensutvecklar fler medarbetare i syfte att underlätta tillsättandet
av beredskaper. Förvaltningens försörjningsavdelning bidrar till att hantera störningar i försörjningskedjan genom den
buffert av varor som kan vara nödvändiga vid ett krisläge, som tex andningsskydd. Teknikförvaltningens
krisledningsgrupp träffas regelbundet, för närvarande helt digitalt.

Ekonomisk hållbarhet
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Mål

Bedömning

04. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Kommentar:
Teknikförvaltningen bidrar till målet genom en god infrastruktur möjliggöra för befolkningen att bo och verka över
hela Gotland. Ett antal investeringsprojekt inom den offentliga miljön har tagits fram genom
tillgänglighetsanpassningar, tillskapande av nya grillplatser, lekplatser och utegym som kan bidra till människors
fysiska och psykiska hälsa.
05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag på hela
Gotland
Kommentar:
Genom exploateringsverksamheten medverkar förvaltningen till att ekonomisk hållbar utveckling sker och att lämplig
mark säkerställs för olika verksamheter. Förvaltningen följer upp och utvärderar NKI-värden (nöjd kundindex) för
markupplåtelse som har en koppling till näringslivsklimatet. Siffrorna har gått i rätt riktning men den stora
utvärderingen kan göras senare under hösten 2021 när fler företag svarat och det finns ett större underlag. Mark- och
trafikavdelningen deltar i arbetet med Almedalsveckan och skapar förutsättningar för att torghandel och
uteserveringar ska kunna bedrivas.
Förvaltningen bidrar till målet genom att kontinuerligt förbättra och utveckla e-tjänster för företag. Information som
förvaltningen förmedlar om processer som är angelägna för företag, tex olika tillståndsprocesser, har setts över för att
bli mer lättförståelig och tillgänglig. Det finns ett stort engagemang från teknikförvaltningens ledningsgrupp att ge
goda förutsättningar och underlätta för företagare. Ledningen finns representerad i många olika samverkansforum,
både interna och externa. Ett externt samverkansforum är Tillväxtrådet som består av breda intressentorganisationer
inom näringslivet och ansvariga myndigheter där deltagarna bidrar med kunskap, synpunkter, förslag och
prioriteringar till hur tillväxtarbetet ska bedrivas.
06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön
Kommentar:
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För att skapa förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön arbetar förvaltningen med
fastighetsförsäljningar av tex hamnar, småhustomter utanför Visby och friköp av tomträtter. Förvaltningen medverkar
aktivt i framtagande av detaljplaner och leder eller deltar i genomförandet av exploateringsprojekt. Flera
expertkompetenser deltar i framtagandet av ny översiktsplan och förvaltningen har också funnits representerad i
samhällsbyggnadsprocessens projektgrupp. Det är ett ständigt tryck på exploatering- och investeringsprojekt som har
påverkat och påverkar VA-verksamheten. Det finns ett stigande behov av att VA ska vara delaktiga i
samhällsbyggnadsprocessen samtidigt som en del vattenverk, avloppsreningsverk och ledningar börjar bli gamla och
slitna. VA-avdelningen har under året som egen aktivitet, implementerat en intern arbetsgrupp som svarar på
planremisser och exploateringsförfrågningar inom fastställd remisstid via regionens ärendesystem så att Region
Gotlands samhällsbyggnadsprocess upplevs smidig både internt och externt.
Under hösten anordnas en samhällsbyggnadskonferens tillsammans med regionstyrelseförvaltningen och
samhällsbyggnadsförvaltningen. Konferensen riktar sig till våra externa kunder och ska ersätta de delar av byggforum
som har bäring på hela samhällsbyggnadsprocessen.
En gemensam beredning med presidierna för tekniska nämnden, regionstyrelsen och miljö- och byggnämnden införs
under hösten som ett formellt forum för att arbeta med gemensam prioritering för projekt och budget, strategiska
frågor och synkronisering av verksamhetsplanering och kommunikation.

Ekologisk hållbarhet
Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
Mål

Bedömning

07. Gotlands klimatavtryck minskar
Kommentar:
Teknikförvaltningen arbetar i olika led för att bidra till att Gotlands klimatavtryck minskar. Allt inköp av materialval och
energikällor görs med tanke på hållbarhet, förvaltningens försörjningsavdelning arbetar kontinuerligt med att utveckla
bland annat nya städmetoder för att minska vårt klimatavtryck och fastighetsförvaltningen inhämtar kunskap utifrån
den kommande klimatdeklarationslagen som gäller från 1 januari 2022.
Region Gotland har huvudmannaskapet för flera projekt kring utredning och sanering av förorenande områden som i
sin tur drivs av teknikförvaltningen. Förvaltningens mark- och trafikavdelning deltar bland annat i projektet för elvägar
och projektet hållbara transporter.
Avfallsverksamheten utgör en mycket viktig del i en cirkulärekonomi och i Region Gotlands arbete mot ekologisk
hållbarhet. Förvaltningen fortsätter aktivt utveckla avfallsfrågorna på Gotland utifrån Avfallsplanen som antogs under
2020. Parollen ”Vi gör avfall till en resurs” innebär bland annat fortsatt utveckling av våra återvinningscentralerrunt
om på Gotland samt omhändertagande av nedlagda deponier.
08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
Kommentar:
Ett prioriterat mål för teknikförvaltningen är att säkra tillgången till vatten av god kvalitet. Teknikförvaltningens
verksamheter har brutit ner målet till konkreta aktiviteter som i stort sett alla är uppstartade. VA-planen är
implementerad och utgör en del av förvaltningens drift och bidrar i hög grad till Region Gotlands mål. Nya
vattenskyddsområden är genomförda eller på väg att genomföras. Genom framtagen kontrollplan säkerhetsställer
förvaltningen att dricksvattenanläggningarna håller god kvalitet.
09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen på
ekosystemen
Kommentar:
Teknikförvaltningen genomför flest upphandlingar av regionens förvaltningar och där har hållbarhetsaspekter sen
tidigare inarbetats i upphandlingsunderlag och kunskapen om hur hållbarhet kan inkluderas förbättras kontinuerligt.
Nämndmål. Minska CO2-utsläppen med 12-15 % per år
Kommentar:
Tekniska nämnden har gett förvaltningen en prioriterad aktivitet att minska CO2-utsläppen med 12-15 % per år. Ett
arbete med att kartlägga verksamheternas CO2-utsläpp avseende inköpt energi och inköpta fossila bränslen till egna
verksamheter samt till upphandlade transporter har gjorts och en konsekvensbeskrivning kommer att överlämnas till
politiken. Många av förvaltningens transportbilar har i stor utsträckning gått över till fosiloberoende drivmedel vilket är
nödvändigt för att klara uppsatta utsläppsmål.
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5 Måluppfyllelse verksamhetsperspektivet

Kvalitet
För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar,
digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
Mål

Bedömning

10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i kontakt med
berörd verksamhet inom regionen
Kommentar:
Teknikförvaltningens tjänster ska upplevas som tillgängliga, informativa och lättnådda. Handläggningstiderna ska vara
korta och snabb återkoppling till kund ska ges. Samordningen av förvaltningens kundkontakter sker via kundtjänst
som säkrar omhändertagandet av kunder genom professionellt bemötande.
Utifrån DiSa-projektets (digital samhällsbyggnad) grund, digitaliseras fler tjänster inom förvaltningens verksamheter
via nya eller förbättrade hemsidor och e-tjänster. Förvaltningen fortsätter också att utveckla appen "Felanmälan" där
fler avdelningar anslutit sig. Appen har resulterat till både kortare och snabbare väg mellan anmälan och åtgärd samt
bättre möjligheter till uppföljning och analys.
Utifrån det underlag och utredningsuppdrag som Framsam resulterat i om ett eventuellt framtida kontaktcenter har
dialoger tillsammans med samhällsbyggnadsförvaltningen inletts. Frågan kommer att arbetas vidare tillsammans med
regionstyrelseförvaltningen och samhällsbyggnadsförvaltningen genom gemensamma aktiviteter i kommande
verksamhetsplan för 2022 för att säkerhetsställa att utredningsuppdraget som FramSam lämnat till förvaltningarna tas
vidare.
11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir respektfullt bemötta
Kommentar:
Förvaltningens leverantörs- och kundmöten ska utgå från kundernas behov och bygga på dialog och medskapande.
Arbete med bemötandeprinciper har skett på förvaltningens avdelningsmöten. Inför kommande lekplats i Roma har
uppskattade brukardialoger förts.
Målet att Region Gotlands tjänster ska vara medskapande kan lyftas teknikförvaltningens årliga happening som i år
genomfördes genom en tävling fri för alla att delta i som resulterade i många engagerande bidrag.
12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom ständiga
förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
Kommentar:
Beslutstödet har delvis arbetats in i förvaltningens verksamheter, systemet ska underlätta för chefer att delge
information om aktuellt ekonomiskt läge, statistik för den egna avdelningen/enheten och systemet kan också används
som underlag för enheternas APT. Under hösten kommer förvaltningen att fortsätta arbeta in systemstödet i samtliga
verksamheter.
Ledningens genomgång har genomförts under året och har gett en god uppföljning av hur förvaltningens
verksamheter arbetar mot satta mål. Arbetet med att finna relevanta nyckeltal för förvaltningens verksamheter
fortsätter och nyckeltal presenteras vid varje ledningsgruppsmöte.
Arbetet med ett framtida e-arkiv pågår och leds av regionstyrelseförvaltningen, teknikförvaltningen deltar i arbetet. Ett
e-arkiv för teknikförvaltningen kommer innebära mer lättillgängliga handlingar för både medarbetare och medborgare
som vill ta del av allmänna handlingar.
Förvaltningen har rekryterat en verksamhetsutvecklare för att projektleda Digital Dialog som ska leda till bättre
service, effektivitet samt mer inkluderande ärendeprocesser i samhällsbyggnadsprocessen.

Medarbetare
Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
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Bedömning

13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Kommentar:
Indikatorerna för mål tretton kommer från medarbetarundersökningen och definieras som en ökning av följande index
(2020, 2019): teameffektivitetsindex (70, 69), ledarskapsindex (73, 71), engagemangsindex (75, 72) och hållbart
medarbetarindex (78, 75). Teknikförvaltningen såg en ökning för samtliga index i medarbetarundersökningen 2020 i
jämförelse med 2019. Förvaltningen ligger också i nivå med hela Region Gotland på samtliga index. Detta innebär inte
att det inte finns utmaningar och behovet av att arbeta med den tillitsbaserade kulturen är stort.
Det genomförs flera aktiviteter under året, både gemensamma och specifika för de olika avdelningarna och enheterna,
i förhoppning att förbättra resultaten i årets undersökning, som genomförs i september. De gemensamma aktiviteter
som gjorts är att alla arbetsgrupper har tagit fram gemensamma spelregler. Spelreglerna syftar till att öka tilliten
mellan medarbetarna och tydliggöra förväntningarna vi har på varandra. Spelreglerna är också en viktig grund i det
förebyggande arbetet med konflikter.
Resultatet av enkäten visar också på att medarbetarna har bristande tillit till förvaltningens ledning, vilket särskilt
beaktas i årets medarbetardialog, som med anledning av pågående pandemi även i år kommer att vara helt digital.
Medarbetardialogen är ett viktigt forum där medarbetare har möjlighet att framföra idéer, förbättringsförslag och
synpunkter. Alla chefer har också i uppdrag att kontinuerligt gå igenom aktivitetsplanen för enheten alternativt
avdelningen på arbetsplatsträffar i syfte att synliggöra kopplingen mellan de övergripande målen och arbetet och
aktiviteterna på den egna arbetsplatsen. Flera avdelningar rapporterar att de har arbetat mer aktivt med
aktivitetsplaner än tidigare, i syfte att tydliggöra de övergripande målen och kopplingen till aktiviteterna i varje
verksamhets aktivitetsplan.
Trots dessa insatser finns en oro för försämrade resultat i årets medarbetarundersökning, med anledning av
svårigheterna som kommit av pandemin och hemarbetet. Även verksamheter där hemarbete inte är aktuellt har haft
sämre möjligheter till möten, och den kontinuerliga och spontana dialogen medarbetare emellan, men också mellan
medarbetare och chef har blivit lidanden av den rådande situationen.
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete
Kommentar:
Indikatorerna för målet är en ökning av eNPS (attraktiv arbetsgivare), ökning av andelen heltidsanställda och en
minskning av mertid och övertid. När det gäller index för attraktiv arbetsgivare så har en markant ökning skett 2020 i
jämförelse med 2019, till -7 från -22. Teknikförvaltningen har också ett betydligt bättre resultat än regionen i stort (14). Att arbeta med påverkansmöjlighet, upplevelse av meningsfullhet i arbetet och förståelse för gemensamma mål
och riktning är viktigt för en ökning av eNPS. Genom de åtgärder som presenteras i mål 13 finns förhoppningen om en
positiv påverkan även på detta index.
Andelen heltidsanställda i förvaltningen har minskat från 99,2 procent i juni 2020 till 93,9 procent samma tid i år.
Främsta orsaken är övertagandet av försörjningsavdelningen vid årsskiftet. I avsnittet väsentliga personalförhållanden
beskrivs hur försörjningsavdelningen arbetar för att öka andelen heltidsanställda.
Förvaltningens övertid och mertid i förhållande till den faktiskt arbetade tiden har minskat i januari till juni 2021 (1,58
procent) i jämförelse med samma period 2020 (1,68 procent) och 2019 (2,26 procent). Förvaltningens övertid och
mertid är dock högre än för hela Region Gotland (1,47 procent). Övertiden minskar, men minskningen går långsamt.
Samtidigt har flera verksamheter inom teknikförvaltningen beredskapskedjor för att hantera allvarliga avvikelser på
icke ordinarie arbetstid. När medarbetare blir aktiverade under beredskapstid utgår övertidsersättning för utfört
arbete. Denna övertid är nödvändig för verksamheten, vilket innebär att viss övertid måste förekomma.
Flera avdelningar rapporterar om svårigheter att genomföra nödvändig kompetensutveckling för medarbetare med
anledning av att flera utbildningar ställts in och att även andra former av kompetensutveckling, som studiebesök och
arbetsrotation, har försvårats eller helt omöjliggjorts på grund av pandemin.
Under året ska förvaltningens kompetensförsörjningsplan arbetas om och en ny version kommer att lyftas till tekniska
nämnden i december. Denna plan ska vara en förvaltningsspecifik utveckling av Region Gotlands övergripande
kompetensförsörjningsplan som lyfts till regionstyrelsen i november. Tidigare i år gjordes även en sammanställning av
alla befattningar och utbildningskrav som finns i förvaltningen. Vid denna genomlysning kan konstateras att antalet
befattningar i förvaltningen är omfattande och den partsgemensamma lönebildningsgrupp som finns på förvaltningen
har nyligen påbörjat en översyn av befattningar och yrkeskategorier.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus
Kommentar:
Indikatorerna för målet är definierade som en minskning av korttidssjukfrånvaron, en ökning av andelen medarbetare
som uppnår de nationellt ställda rekommendationerna för fysisk aktivitet, att cheferna bedömer sin kunskap inom
arbetsmiljöområdet som god och att medarbetarundersökningens index för social och organisatorisk arbetsmiljö (OSI)
ökar.
Teknikförvaltningen har ett mycket gott resultat för OSI (75) i jämförelse med regionen i stort (71). Resultatet har
även ökat markant sedan 2019 (72). Korttidssjukfrånvaron (dag 1-14) för januari till juni 2021 uppgick till 2,8 procent
av ordinarie arbetstid, samma period 2020 var frånvaron 2,7 procent och 2019 var den 2,3 procent. Att
korttidsjukfrånvaron ökat kan sannolikt förklaras av rekommendationen att stanna hemma vid minsta symtom
eftersom stora delar av förvaltningens verksamhet utgörs av arbetsplatser som inte kan arbeta hemifrån.
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Försörjningsavdelningen har också större korttidssjukfrånvaro än övriga teknikförvaltningen, både i år och tidigare år.
Samtliga chefer bedömer sin kunskap i arbetsmiljö som god, enligt en uppföljning av det systematiska
arbetsmiljöarbetet 2020. I medarbetarundersökningen 2020 anger 44 procent av medarbetarna att de är fysiskt aktiva
mer än 150 minuter i veckan, vilket är en ökning från 40 procent året innan.
I inledningen av året hade flera avdelningar planerat för trivsel- och hälsofrämjande aktiviteter, ofta gemensamma för
hela avdelningen, men flera av dessa planer har fått vila på grund av pandemin.
Sammanfattningsvis kan sägas att upplevelsen av den organisatoriska och sociala arbetsmiljön är god, både i
jämförelse med Region Gotland och utifrån vad som kan uppfattas i dialog med medarbetare och chefer. OSI-index
har dessutom ökat sedan 2019. Korttidsfrånvaron har ökat sedan 2019 vilket sannolikt kan härledas till
rekommendationen att stanna hemma vid minsta symtom i och med pandemin. En stor andel av medarbetarna är
fysiskt aktiva och samtal om hälsa och friskvård förs två gånger om året på arbetsplatsträffar samt årligen i
medarbetarsamtalet.

6 Kvalitetsberättelse
Förvaltningens arbete med att kartlägga interna processer pågår löpande. Detta är ett viktigt
kvalitetsarbete som bidrar till bättre överblick och förståelse för olika tillvägagångssätt. När
förvaltningen har fungerande processer finns också tydliga målbilder vilket underlättar för
medarbetare att se sin del i helheten. Teknikförvaltningen har varje år en medarbetardialog
med syfte att samla förvaltningens alla medarbetare och tillsammans diskutera förslag och
idéer till utveckling och förbättring. Medarbetardialogen är också ett forum för delaktighet
och ligger till grund för förvaltningens arbete med kommande verksamhetsplan.
Teknikförvaltningen arbetar aktivt med att kunder och leverantörer ska ha möjlighet att
vara medskapande i utformningen av våra tjänster. Förvaltningen har tidigare, med
framgång, genom dialogmöten och workshops inkluderat medborgare och näringsliv i
förbättringsarbetet med förvaltningens tjänster. Under hösten påbörjas projektet Digital
Dialog som ska leda till bättre service, effektivitet samt mer inkluderande ärendeprocesser i
samhällsbyggnadsprocessen.
Ett tydliggörande av roller, ansvar och mandat i samhällsbyggnadsprocessen är av stor vikt
för att förvaltningen och regionen ska säkerställa förtroende hos kunder, eget
resursutnyttjande och visa på ekologisk och social hållbarhet. Detta har kartlagts i projektet
Framsam som nu lämnas över i linjeorganisation. Ett resultat av projektet är att
verksamheterna i större utsträckning kommer att samarbeta och samverka över
förvaltningsgränserna, vilket teknikförvaltningen ser som mycket positivt och som kommer
att bidra till att en hög kvalitet genomsyrar hela samhällsbyggnadsprocessen.
6.1 Inkomna synpunkter

Teknikförvaltningen får in en stor mängd synpunkter från medborgare vilket är väldigt
värdefullt för förvaltningen för att få information om vad som görs bra, vad som kan
förbättras och som hjälper förvaltningens verksamheter att utveckla sin service.
Teknikförvaltningen har en väl fungerande rutin för hur inkomna synpunkter hanteras och
jobbar aktivt för att den utsatta svarstiden hålls.

7 Väsentliga personalförhållanden
Övertagandet av försörjningsavdelningen har ökat antalet medarbetare i förvaltningen med
över femtio procent. Förändringen innebär även att TKF har ett antal nya yrkeskategorier,
könsfördelningen har utjämnats och deltidsarbetande medarbetare har ökat i antal.
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Pandemin och hemarbete har påverkat medarbetarna och arbetsmiljön, oavsett om man
hör till de som arbetar hemifrån eller inte. Nya arbetssätt har behövts och huvuddelen av
de etablerade mötesformerna är numer digitala. För närvarande pågår dialog om mer
flexibla arbetsformer framöver, så som hemarbete, men även möjlighet till distansarbete. I
dialogen läggs främst fokus på de olika verksamheternas specifika förutsättningar, men
även medarbetarnas behov och önskemål.
I flera av förvaltningens verksamheter har sommarens stora besökstryck påverkat
arbetsmiljön, och arbetssituationen har bitvis varit mycket ansträngd.
7.1 Personalvolym

Den stora ökningen i antal anställda (197) är en effekt av att försörjningsavdelningen kom
över till TKF den 1 januari 2021, eftersom antalet anställda på försörjningsavdelningen är
187. Skillnaden mellan antal anställda och antalet årsarbetare har också ökat, vilket innebär
att fler arbetar deltid. Även detta är en konsekvens av övertagandet av
försörjningsavdelningen, där deltider är mer vanligt förekommande inom
städverksamheten. Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för månadsanställda är 98,7
procent i juni 2021, jämfört med juni 2020 då den genomsnittliga sysselsättningsgraden var
100 procent. Försörjningsavdelningen arbetar aktivt med att öka sysselsättningsgraderna
och alla medarbetare får årligen erbjudande om heltid och ökad sysselsättningsgrad. Alla
nyanställningar är också på heltid.
Den faktiskt arbetade tiden för januari till juni visar inga större förändringar i jämförelse
med föregående år, förutom en ökning med tre årsarbetare på projektavdelningen och fem
årsarbetare på gata- och parkavdelningen. Ökningen på projektavdelningen kan förklaras av
att tjänsten som var vakanta under delar av förra året nu är tillsatta. På gata- och
parkavdelningen beror ökningen på att säsongsarbetare togs in tidigare än vanligt för att
klara av vägunderhållet.
Tabell 1: Antal anställda 30 juli 2021.
Antal anställda Förändring mot
Jul 2021
Jul 2020

Antal årsarbet Förändring mot
Jul 2020
enl anst avtal
Jul 2021

Alla anställningsformer

556

192

549

185

Tillsvidare

477

171

471

165

80

21

79

20

Tidsbegränsad

Antal anställda: Antal anställda personer. Antal årsarbetare enl. anställningsavtal: Summan av överenskommen sysselsättningsgrad
uttryckt i årsarbetare

Tabell 2: Antal anställda kvinnor/män
Antal anställda
Jul 2021

Antal anställda
Jul 2020

Antal årsarbet
enl anst avtal
Jul 2021

Antal årsarbet
enl anst avtal
Jul 2020

Alla anställningsformer

556

364

549

364

Varav kvinnor

220

86

214

85

Varav män

336

278

335

279
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Tabell 3: Antal heltidsarbetare januari-juli 2020 och 2021.
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Jul 2021
Jan - Jul 2020
22 Teknisk nämnd

Förändring

449

284

165

7

8

1

22002 Projektavdelning

16

13

3

22003 Gata/parkavdelning

57

53

4

22004 VA-avdelning

71

69

2

22005 Fastighetsavdelning

69

68

1

22006 Hamnavdelning

11

11

0

22007 Mark o trafikavdelningen

32

31

1

22008 Avfallsavdelning

32

31

1

22001 Förvaltningsledning

22009 Försörjningsavdelning

153

153

Här visas faktisk arbetad tid (produktionstid) uttryckt i heltidsarbetare. Den tid en anställd är ledig/frånvarande (ej produktionstid) är
borträknad.

7.2 Sjukfrånvaro

Sjuktalet för januari till juni 2021 är något lägre än sjuktalet för samma period 2020. Detta
kan förklaras av att sjuktalet för mars och april 2020 var väldigt mycket högre än normalt,
med anledning av pandemin och rekommendationen att stanna hemma vid minsta symtom.
Senare under 2020 och även första delen av 2021 jämnades frånvaron ut. I maj och juni
2021 är sjuktalet omkring en procentenhet högre än året innan. Orsaken till detta är att
försörjningsavdelningen har högre sjukfrånvaro än vad teknikförvaltningen i övrigt haft
tillbaka i tiden. Försörjningsavdelningen hade 2020 ett sjuktal på 7,68 procent i jämförelse
med teknikförvaltningens sjuktal för 2020 som var 4,92 proent. Försörjningsavdelningen
planerar att arbeta mer systematiskt och sammanhållet med rehabiliteringsåtgärder och
sjukfrånvaron. Planeringen av detta arbete pågår under hösten 2021 och arbetet påbörjas
2022. Kvinnorna har också ett markant högre sjuktal än män, både för 2020 och 2021,
vilket är representativt för samhället i stort, men pekar på vikten av att arbeta med sjuktal
och arbetsmiljö, bland annat på försörjningsavdelningen, som är en kvinnodominerad
verksamhet.
De avdelningar som har högre sjukfrånvaro 2021 än för 2020 är hamnavdelningen och
avfall, det finns också avdelningar som har lägre sjukfrånvaro än 2020, nämligen gata- och
parkavdelningen och projektavdelningen. För två avdelningar, VA- och
fastighetsförvaltningsavdelningen, följer sjukfrånvaron samma mönster som för
förvaltningen i stort, i mars och april är frånvaron mycket lägre än förra året, då pandemin
gjorde att sjukfrånvaron låg på en osedvanligt hög nivå. Däremot maj och juni ligger
sjukfrånvaron på en något högre nivå än föregående år. Försörjningsavdelningen ligger i
genomsnitt på ungefär samma sjuktal som motsvarande period förra året, men i år är
sjuktalet mer jämnt över månaderna.
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Tabell 3: Sjuktal januari-juli 2020 och 2021.
Sjuktal % Jan - Sjuktal % Jan Jul 2021
Jul 2020

Förändring %
enheter

Alla kön

4.72%

4.71%

0.01%

Kvinna

6.50%

6.90%

-0.40%

Man

3.53%

4.08%

-0.55%

Sjuktal visar hur stor andel av den avtalade anställningstiden för perioden anställda varit frånvarande p.g.a. sjukdom.

Här visas sjuktal månad för månad under 2021 (orange linje) samt sjuktal månad för månad under 2020 (blå linje)

8 Ekonomisk uppföljning
8.1 Periodens resultat

Utfallet till och med augusti 2021 är positivt jämfört med budget och uppgår till 32 958 tkr.
Den skattefinansierade verksamhetens budgetavvikelse uppgår till -752 tkr till medan de
avgiftsfinansierade verksamheterna står för 33 710 tkr.
Skattefinansierade verksamheter
Inom de skattefinansierade verksamheterna uppvisas positiva utfall mot budget med
undantag för kollektivtrafiken, mark och statsmiljö samt gata-/väguppdraget. Dessa är
verksamheter som påverkats av pandemin. Kollektivtrafikens negativa budgetavvikelse
efter augusti uppgår till -14 049 tkr och förklaras av dels lägre intäkter till följd av minskat
åkande men också högre trafikeringskostnader. Samordningsmöjligheter i den särskilda
kollektivtrafiken har begränsats av pandemin och inneburit högre kostnader. Att
tillhandahålla en smittsäker transportlösning av smittade eller befarat smittade av Covid -19
till vårdinrättning har inneburit merkostnader så här långt in på året om 2 691 tkr. Mark
och statsmiljö har haft minskade intäkter för offentlig platsmark och Almedalsveckan.
Regionfullmäktiges beslut om extra insatser för de enskilda vägarna har inneburit att
kostnader tillkommer samtidigt som utlovade tilläggsanslag ännu inte beslutats vilket
förklarar negativt utfall mot budget för gata-/väguppdraget. Projektverksamheten har haft
en högre debiteringsgrad än beräknat till följd av stort inflöde av projekt och redovisar
därför positivt utfall jämfört med budget om 1 784 tkr. Den skattefinansierade delen av
hamnverksamheten redovisar en positiv budgetavvikelse om 3 152 tkr till följd av lägre
kostnader än budgeterat. De lägre kostnaderna beror till del på uppskjutna
underhållsinsatser. Utfallet för hamnverksamheten har felaktigt belastats med kostnader om
2 863 tkr vilket korrigeras under september.
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Utfallet för fastighetsförvaltningen uppgår till 1 616 tkr vilket innebär en budgetavvikelse
om 2 932 tkr och innebär en tydlig förbättring än vad som befarades tidigare i år.
Differensen förklaras av lägre kostnader för personal och inhyrda lokaler än budgeterat.
Fordonsorganisationen redovisar plusresultat om 3 512 tkr till följd av gynnsam
andrahandsmarknad för de fordon som säljs. Även försörjningsverksamheten redovisar
plusresultat, 2 747 tkr, vilket beror på större försäljning hos varuförsörjningen samt lägre
personalkostnader inom städverksamheten.
Avgiftsfinansierade verksamheter
Den största differensen för affärsdrivande verksamhet återfinns inom VA-verksamheten.
Här har budgeten för intäkter periodiserats felaktigt. Resultatet för VA till och med augusti
uppgår till -4 917 tkr samtidigt som budgetavvikelsen är hela 20 637 tkr till följd av nämnda
felperiodisering. Förklaring till det negativa resultatet är de högre kapitalkostnaderna till
följd av omfattande investeringsverksamhet. Avfallsverksamheten drabbas av motsvarande
felperiodisering av budgeten vilket innebär en stor positiv budgetavvikelse om 6 861 tkr
samtidigt som resultatet innebär ett underskott om -5 865 tkr. Det negativa resultatet beror
på minskade intäkter för slamtömning och skrotförsäljning. Samtidigt har personal- och
kapitalkostnaderna varit högre än budget.
Sommarens höga besökstal har varit gynnsam för linjehamnens ekonomi som har ett
positivt utfall mot budget om 6 604 tkr. Intäkter om 2 863 tkr har felaktigt bokförts mot
linjehamnen vilket korrigeras under september. Det korrekta utfallet skulle ha varit
3 741 tkr. Utfallet för kryssningskajen vad avser den del som omfattar kapitalkostnaderna
är negativt -465 tkr vilket är i enlighet med avtalet med CMP.
Tabell 4: Utfall per intäkts- och kostnadsslag 2021 januari-augusti jämfört med budget (tkr).
Kontostruktur
Resultat

Budget Jan - Utfall Jan - Aug
Aug 2021
2021

Avvikelse Jan Aug 2021

Utfall Jan- Aug
2020

-159 256

-126 299

32 958

-143 456

INTÄKTER

803 816

880 646

76 830

679 496

Taxor och Avgifter

212 771

239 656

26 885

187 549

11 257

15 457

4 201

12 673

Försäljning vara/tjänst

191 258

225 943

34 684

123 116

Intern resursfördelning

13 976

20 746

6 770

15 703

374 554

378 844

4 290

340 454

KOSTNADER

-963 073

-1 006 945

-43 872

-822 952

Personal

-202 753

-195 507

7 246

-130 360

-56 408

-61 215

-4 807

-52 014

-127 401

-134 545

-7 144

-103 108

-64 259

-85 779

-21 521

-38 047

Lokaler

-196 446

-193 183

3 264

-200 483

Avskrivn. internränta

-180 216

-181 250

-1 034

-172 138

-19 152

-19 598

-446

-17 780

-116 437

-135 866

-19 429

-109 021

Statsbidrag

Övriga intäkter

Köp av tjänst
Köp huvudverksamhet
Förbrukn. mtrl

Intern resursfördelning
Övriga kostnader
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Tabell 5: Utfall 2021 januari-augusti jämfört med budget per avdelning (tkr).
Budget Jan - Utfall Jan - Aug
Aug 2021
2021
22 Teknisk nämnd

Avvikelse Jan Aug 2021

Utfall Jan- Aug
2020

-159 256

-126 299

32 958

-143 456

22000 Tekniska nämnden

-1 275

-1 024

252

-891

22001 Förvaltningsledning

-202

318

520

-915

-4 575

-2 791

1 784

251

22003 Gata/parkavdelning

-30 305

-28 992

1 313

-30 414

22004 VA-avdelning

-25 554

-4 917

20 637

-27 560

22005 Fastighetsavdelning

-5 310

737

6 047

-757

22006 Hamnavdelning

-4 008

5 356

9 364

711

22007 Mark o trafikavdelningen

-75 094

-91 487

-16 394

-72 216

22008 Avfallsavdelning

-12 886

-5 873

7 012

-11 666

-48

2 375

2 423

22002 Projektavdelning

22009 Försörjningsavdelning

8.2 Nettokostnadsutveckling

För att få den verkliga nettokostnadsutvecklingen för förvaltningen måste försörjningsavdelningens utfall adderas till 2020 års siffor i tabellen nedan. Om så görs är
nettokostnadsutvecklingen för årets första åtta månader -13 procent. Jämförelsen försvåras
ytterligare av att andra periodiseringsprinciper har använts för vissa större intäktsposter
under årets delårsbokslut jämfört med motsvarande delårsbokslut 2021
De totala kostnaderna har ökat med 6 procent. Ökade kostnader för kollektivtrafiken,
vinterväghållning och underhåll av enskilda vägar med statsbidrag förklarar differensen
avseende köp av huvudverksamhet. Kapitalkostnaderna ökar inom VA-verksamheten,
fastighetsförvaltningen samt inom mark- och statsmiljö vilka är verksamheter med
omfattande investeringsverksamhet.
Även intäkterna har ökat. Den största ökningen avser intäkter av avgifter och taxor. Här
försvåras jämförelsen av att vissa periodiseringar inte gjordes enligt anvisningar under 2020
men har gjorts i 2021 års utfall.
Tabell 6: Utfall 2021 per intäkts- och kostnadsslag januari-augusti jämfört med utfall 2020 (tkr)
Kontostruktur

Utfall Jan - Aug
2021

Utfall Jan- Aug
2020

Förändring

Förändring %

-126 299

-143 456

17 158

-12%

INTÄKTER

880 646

679 496

201 150

30%

Taxor och Avgifter

239 656

187 549

52 107

28%

15 457

12 673

2 784

22%

Försäljning vara/tjänst

225 943

123 116

102 827

84%

Intern resursfördelning

20 746

15 703

5 042

32%

378 844

340 454

38 390

11%

-1 006 945

-822 952

-183 993

22%

-195 507

-130 360

-65 147

50%

-61 215

-52 014

-9 201

18%

-134 545

-103 108

-31 438

30%

Resultat

Statsbidrag

Övriga intäkter
KOSTNADER
Personal
Köp av tjänst
Köp huvudverksamhet
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-85 779

-38 047

-47 733

125%

Lokaler

-193 183

-200 483

7 300

-4%

Avskrivn. internränta

-181 250

-172 138

-9 113

5%

-19 598

-17 780

-1 818

10%

-135 866

-109 021

-26 845

25%

Intern resursfördelning
Övriga kostnader

8.3 Årsprognos

Förvaltningens prognos för helåret 2021 innebär en avvikelse mot budget om -27 377 tkr.
Av den totala prognosen utgörs -9 942 tkr av avvikelser inom skattefinansierade
verksamheterna och -17 435 tkr av avgiftsfinansierade verksamheter. Det befarade
underskottet kan till del förklaras av effekter av pandemin men det finns även andra poster
som förklarar prognosbeloppet. För teknikförvaltningens anslagsfinansierade verksamheter
som är direkt finansierade med skattemedel är det i analysen relevant att jämföra mot
budget men i analys av ekonomin för de avgiftsfinansierade verksamheterna är resultat ett
mer relevant begrepp.
Skattefinansierade verksamheter
Liksom i delår 1 prognostiseras en större budgetavvikelse för den allmänna
kollektivtrafiken, -17 164 tkr. 7 270 tkr förklaras av lägre intäkter till följd av minskat
resande och resterande del avser ökade trafikeringskostnader till följd av att ersättningen till
trafikoperatör har indexuppräknats samt ökat antal producerade kilometrar. Prognosen för
den särskilda kollektivtrafiken med färdtjänst och sjukresor pekar på ett
budgetöverskridande om -5 858 tkr. Här har kostnaderna per resa ökat till följd av
pandemin med färre möjligheter till samåkning samt att kostnaden för att erbjuda
smittsäkra transporter till och från vårdinrättning innebär merkostnader om 3 400 tkr.
Årets Almedalsvecka i digital form har inneburit uteblivna intäkter liksom beslutet om att
kostnadsfria tillstånd för uteserveringar. Ett uppdrag att utföra utökat underhåll av enskilda
vägar med statsbidrag innebär att ökade kostnader.
Förvaltningen har ansökt om tilläggsanslag för den allmänna och särskilda kollektivtrafiken,
för uteblivna intäkter avseende markupplåtelser samt för uppdraget att utföra utökat
underhåll av enskilda vägar med statsbidrag. Beslut om tilldelning av tilläggsanslag fattas av
regionfullmäktige i september.
Positiva budgetavvikelser prognostiseras för fordonsorganisationen till följd av en stark
andrahandsmarknad för regionens fordon, för försörjningsorganisationen främst till följd
av ökad försäljning av skyddsartiklar och för fastighetsförvaltningen med lägre kostnader
för personal och hyrda lokaler än budgeterat. Till följd av förseningar i Södervärnsprojektet
förbrukas inte alla de medel som avsatts i år för evakueringslokaler.
Avgiftsfinansierade verksamheter
För VA-verksamheten prognostiseras ett underskott om -9 246 tkr. Intäkterna har blivit
högre än vad som antogs vid förra prognosen men de stora tillkommande
kapitalkostnaderna till följd av mycket stora investeringsbehov innebär en stor belastning
på verksamhetens resultat med nuvarande taxa. Taxan höjdes den 1 oktober 2020 vilket var
en senareläggning från den ursprungliga planen att höja taxan den 1 april 2020. Nästa
taxehöjning blir därför först till 1 januari 2022. Det innebär i sin tur att 2021 års resultat
beräknas bli negativt men beräkningar visar att detta kommer att kunna balanseras under
kommande år.
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Sommarens höga besöksantal har haft en positiv effekt på den avgiftsfinansierade
hamnverksamheten. Prognosen visar på ett positivt resultat om 6 710 tkr. För
kryssningskajen prognostiseras ett negativt utfall om -1 807 tkr. Posten avser
kapitalkostnader för kryssningskajen och resultatet är i enlighet med gällande avtal.
Avfallsverksamheten prognostiserar ett negativt resultat om -8 003 tkr. Prognosen
motiveras av lägre intäkter för skrotförsäljning och slamtömning samt högre
kapitalkostnader, kostnader för återvinningscentraler och slamverksamheten.
Felperiodisering i kostnader vid årsskiftet innebär högre kostnader för sophämtning och
avfallshantering 2021.
Tabell 7: Budget och prognos per intäkts- och kostnadsslag 2021 (tkr).
Kontostruktur
Resultat

Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

-184 207

-211 584

-27 377

-197 225

1 265 471

1 289 951

24 479

1 088 022

378 815

355 956

-22 859

330 917

16 887

20 108

3 221

25 036

Försäljning vara/tjänst

286 916

334 599

47 683

202 717

Intern resursfördelning

20 965

18 855

-2 110

26 675

561 888

560 433

-1 455

502 676

-1 449 678

-1 501 535

-51 856

-1 285 247

-304 053

-296 657

7 396

-195 803

-84 620

-87 956

-3 336

-83 502

-191 121

-207 567

-16 446

-180 009

-96 398

-123 471

-27 073

-57 190

Lokaler

-295 574

-307 494

-11 920

-316 901

Avskrivn. internränta

-274 509

-276 241

-1 732

-260 019

-28 731

-28 920

-189

-26 838

-174 673

-173 228

1 445

-164 985

Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

-184 207

-211 584

-27 377

-197 225

22000 Tekniska nämnden

-1 913

-1 913

0

-1 346

22001 Förvaltningsledning

-333

-548

-215

-155

-7 000

-5 688

1 312

480

-46 093

-45 446

647

-42 556

0

-9 246

-9 246

-11 411

22005 Fastighetsavdelning

-9 530

5 170

14 700

-2 192

22006 Hamnavdelning

-6 357

-5 400

957

-6 831

-112 741

-142 770

-30 029

-128 533

-240

-8 243

-8 003

-4 681

0

2 500

2 500

INTÄKTER
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter
KOSTNADER
Personal
Köp av tjänst
Köp huvudverksamhet
Förbrukn. mtrl

Intern resursfördelning
Övriga kostnader

Tabell 8: Budget och prognos per avdelning 2021 (tkr).

22 Teknisk nämnd

22002 Projektavdelning
22003 Gata/parkavdelning
22004 VA-avdelning

22007 Mark o trafikavdelningen
22008 Avfallsavdelning
22009 Försörjningsavdelning
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8.4 Kostnader och intäkter med anledning av pågående pandemi

Teknikförvaltningens verksamhet och ekonomi har påverkats av pandemin. Den största
ekonomiska effekten återfinns inom kollektivtrafiken i form av både minskade intäkter
men också ökade kostnader. Intäkterna inom den allmänna kollektivtrafiken bedöms bli
7 270 tkr lägre än de budgeterade till följd av minskat resande med mer än 50 procent
jämfört med 2019.
Inom den särskilda kollektivtrafiken har antalet resenärer minskat, både vad gäller färdtjänst
och sjukresor, vilket beräknas innebära lägre intäkter om 1 250 tkr. Det minskade resandet
har inte inneburit motsvarande lägre kostnader då möjligheter till samåkning inte funnits på
grund av smittorisken. Effekten har istället inneburit behov av att använda fler bilar och
köra fler kilometer som innebär ökade kostnader om 1 200 tkr. Kostnaderna har och ökat
till följd av åtagandet att tillhandahålla smittsäkrad transport av smittade eller befarat
smittade till vårdinrättning. Den lösning som avropats innebär en merkostnad om 3 400 tkr
under 2021.
Årets digitala Almedalsvecka har inneburit uteblivna intäkter om 3 500 tkr. Beslutet om att
uteserveringar ska vara kostnadsfria under 2021 innebär uteblivna intäkter för
markupplåtelser om 2 000 tkr.
Regionstyrelsens beslut om stödåtgärder till näringslivet med anledning av
Coronapandemin omfattade extra åtgärder på enskilda vägar med statsbidrag om 3 000 tkr.
Tabell 9: Kostnader och intäkter som påverkats av pandemin 2021 (tkr).
Pandemirelaterad intäkt/kostnad

Belopp

Minskade intäkter allmän kollektivtrafik

7 300

Minskade intäkter särskild kollektivtrafik

1 250

Ökade kostnader särskild kollektivtrafik till följd av
uteblivna samordningsmöjligheter

1 200

Kostnad för smittsäker transport till vårdinrättning

4 300

Uteblivna intäkter till följd av digital Almedalsvecka

3 500

Uteblivna intäkter markupplåtelser

2 000

Kostnad för extra åtgärder på enskilda vägar med
statsbidrag

3 000

Totalt

22 550

8.5 Investeringar

Av årets totala investeringsbudget om 725 748 tkr prognostiseras att 378 493 tkr kommer
att förbrukas under året. Budgeten för exploateringsprojekt uppgår till 97 423 tkr och
33 579 tkr beräknas att upparbetas innevarande år.
VA-verksamheten har fortsatt mycket stor investeringsverksamhet. Enligt Strategisk plan
och budget 2022-2024 har budget för VA-investeringar anpassats efter tillgängliga
personella resurser och finansiering där en långsiktigt hållbar VA-taxa kan bibehållas. Dessa
anpassningar har betydelse redan under 2021 där ett antal projekt skjuts på framtiden. De
projekt som skjuts upp är: 12401 VA-utbyggnad VA-plan, 12465 Dricks-vattenledning
Hemse-Ljugarn (Hemse-Stånga), 12582 Nybyggnation Lärbro vattenverk, 12659 Fårö
avloppsreningsverk och 12660 Hemse (nytt ARV). Av det stora reinvesteringsprojektet
13000 Reinvestering i VA-anläggning på ca 80 000 tkr så kommer omdisponering göras för
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ledningssträckorna Garda-Ljugarn 22 000 tkr och Sanda-Västergarn 30 000 tkr. Kvar blir ca
28 000 tkr till reinvesteringar.
Investeringsbudgeten för fastighetsförvaltningen uppgår till ca 104 000 tkr och
bedömningen är att en stor del av utrymmet kommer förbrukas. Huvuddelen av
investeringsanslagen riktas till ventilations-, och fastighetsägaråtgärder, där bl. a planerat
underhåll ingår. På grund av ökade materialpriser påverkade av pandemin har kostnaderna
för åtgärder för underhåll ökat. Detta har medfört att projekt periodiskt underhåll antas bli
högre än budget. Fastighetsförvaltningsavdelningen har aktivt bromsat ett antal pågående
projekt för att minska utgifterna men budgeten kommer trots det ändå överskridas. De
stoppade projekten kommer att återtas under 2022. FFA kommer att begära
omdisponering från investeringsprojektet för ventilationsåtgärder, där ett överskott
förväntas på grund av försening av Södervänskolans utbyte av ventilationen.
För avfallsverksamheten finns investeringar om totalt 33 461 tkr budgeterade utöver
projekten som avser Slite deponi. Av dessa medel planeras 10 425 tkr att förbrukas under
2021 och det är framför allt till maskiner och fordon. För resterande
investeringsverksamhet krävs ny planering och genomlysning av behoven framöver.
Hamnavdelningens investering i reparation av spontkajanläggningar innebär
korrosionsskydd av sponten i färjelägena för linjetrafiken. Etapp 1 har slutförts i färjeläge
6 och etapp 2 startar under hösten med åtgärder i färjeläge 5. Projektet för elanslutning av
fartyg i Visby hamn har under perioden genomförts med byte av "satellitstationer" för att
möjliggöra för lastbilar och trailers att el-ansluta på terminalområdet. Till hösten planeras
det även för att komplettera med ytterligare en anslutningspunkt för elanslutning i färjeläge
7, vilket ökar flexibiliteten för fartygen vid angöring. Efter genomförd etapp 1 av projektet
rensmuddring Ronehamn har rapport lämnats till Länsstyrelsen som vill avvakta
kommande nationella direktiv angående krav på förorenade vattenområden i hamnar.
Fortsatt planering för punktinsatser under muddringsäsongen 2021/22 pågår.
Investeringarna avseende beläggningsprogrammet genomförs i två faser under året, en på
våren och en på hösten. Investeringsprojekt för gator och vägar där statlig medfinansiering
beviljats ligger lite efter fastställd tidplan. Projektledarresurs har nu tilldelats och startat
projekten med förprojekteringar/förstudier. Förseningen påverkar inte den långsiktiga
tidplanen då projekten ska färdigställas under 2022.
För maskinanskaffning till gata- och parkverksamheterna beräknas inte alla
investeringsmedel nyttjas full ut till följd av leveransproblem av beställd utrustning.
Försörjningsavdelningen aviserar att beviljade investeringsmedel för möbler Visborg inte
antas användas fullt ut under 2021 främst till följd av det ökade hemmaarbetet.
Paternosterverk utgår helt då varuförsörjningen valt att avbryta investeringen.
Exploateringsverksamheten inom teknikförvaltningen domineras av det stora
statsutvecklingsprojektet Visborg som prognostiserar att använda 20 000 tkr av tilldelade
medel 2021. Exploateringen av kvarteret Brodösen i Visby är i slutfasen och beräknas
innebära utgifter under 2021 om 6 100 tkr.
Tabell 10: Budget, utfall och prognos för investerings- och exploateringsprojekt 2021 (tkr).
Projektstruktur

Investeringsprojekt

Budget 2021

Utfall 2021
Jan- Aug

Avvikelse
budget 2021

Aktuell
prognos 2021
Inmatning

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

-823 171

-244 186.6

-578 984.6

-414 272

-357 654
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Budget 2021

Utfall 2021
Jan- Aug

Avvikelse
budget 2021

Aktuell
prognos 2021
Inmatning

-487

-38.1

-448.9

-60

10408 Södervärnssk
anp kök

-13 949

-3 435.4

-10 513.6

-11 949

-2 000

10411 Terra Novask
anp kök

-9 376

-195.8

-9 180.2

-250

-3 600

10422 Meröppet
bibliotek

-18

-122.1

104.1

-100

10423 Ankaret 1 o 5
renovering

540

-1.9

541.9

-25

10424 Grönsiskan ny
reception

-9 397

-234.4

-9 162.6

-4 000

10426 Korpen 5 PU
centralkassa

-146

-50.2

-95.8

-50

10427 Hemsebadet
renovering

-33 244

-13 679.0

-19 565.0

-32 500

-3 317

-2 773.5

-543.5

-3 200

-61 296

-32 800.1

-28 495.9

-48 000

10431 Alléskolan

-4 970

-3 170.9

-1 799.1

-2 700

10432 Lasarettet
ställverk

-14 972

-113.9

-14 858.1

-600

10433 Korpen 1 2 3

-9 371

-8 305.5

-1 065.5

-10 000

10436 Elkraft
Södervärnskolan

-1 895

-51.1

-1 843.9

-2 000

10438 Visby
Skelettröntgen

-1 500

-51.2

-1 448.8

-700

-800

-17 000

-391.2

-16 608.8

-19 891

-14 000

10440 LSS-boende i
Visby

-7 500

-534.6

-6 965.4

-14 500

-500

10441 Högbyskolan
omb skolkök

-19 000

-791.8

-18 208.2

-3 600

-16 900

-347.0

347.0

-600

-6 000

10407 Gråboskolan
anpassn kök

10428 Lasarettet omb
gas redund
10429 Korpen nytt
kortidsboende

10439 Tingsbrogården

10442 Visby Korpen 5
E3
10577 Abborren ny
reservkraft

-695

-3 296.1

2 601.1

-200

11025 Solrosen 07
verksanp kök

-1 627

-118.2

-1 508.8

-120

11031 Sanda skola
tillbyggnad

-275

-26.4

-248.6

-27

-1 090

-386.6

-703.4

-390

-365

-361.8

-3.2

-362

-1 558

-82.7

-1 475.3

-83

-26

-53.5

27.5

-54

11033 Strandgärdet
kök anpassn
11035 Fårö RT Tak o
portar
11038 Mottagningskök
11046 Mariahemmet
byte av dörra

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

-5 397

-744

-13 296

-600

-1 475
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Budget 2021

Utfall 2021
Jan- Aug

Avvikelse
budget 2021

Aktuell
prognos 2021
Inmatning

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

-7 911

-925.0

-6 986.0

-1 925

-5 986

-690

-1 019.1

329.1

-1 019

-1 100

-996.7

-103.3

-997

11050
Norrbackaskolan kök

-500

-84.8

-415.2

-85

11051 Hackspetten
pav 4 ny wc

-148

-148.2

0.0

-148

-1 200.0

-1 200

-1 422.7

1 422.7

-1 900

11055 Klinteskolan 02
verksanp

-120.0

120.0

-120

11056 Högbyskolan 02
verksanp

-300.0

300.0

-300

11057 Glasmästaren
verksanp PU

-210.0

210.0

-210

-75.0

75.0

-75

11059 Terra Novask
05 verksanp

-350.0

350.0

-350

11060 S:t Hanssk 01
verksanp PU

-150.0

150.0

-150

11061 Desideria 09
verksanp PU

-25.0

25.0

-25

11062 Rapphönan 5
verksanp PU

-150.0

150.0

11047 Väduren 02
verksanp
11048 Korpen 08 anp
balkong
11049 Solklint 4
verksanp hemtj

11053 Hackspetten 14
skolgård

-1 200

11054 Lasarettet anp
BM/Ortoped

11058 Blå huset
verksanp PU

11200
Ventilationsåtgärder

-21 480

-21 480.0

11240 Solbergask 01
vent PU

-27.4

27.4

11243 Desideria vent
PU

-44.6

44.6

11251 Södervärnsk 01
ventilatio

-356.7

356.7

11253 Ekorren 02 vent
PU

-24.3

24.3

11254 S:t Hansskolan
Vent PU

-114.5

114.5

11255 Högby 02 vent i
samb PU

-113.5

113.5

11258 Terra Novask
Vent EPC

-524.1

524.1

11259 Klinteskolan
vent PU

-229.3

229.3

0

-3 500

-16 000

0

0
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Budget 2021

Utfall 2021
Jan- Aug

Avvikelse
budget 2021

-203.9

203.9

11261 Blå huset PU
vent

-75.4

75.4

11262 Rapphönan 5,
Vent PU

-193.9

193.9

11264 Solberga 02
Vent PU

-37.4

37.4

11265 Terra Novask
05 Vent PU

-284.0

284.0

11266 Glasmästarn
Vent PU

-90.5

90.5

11260 Solrosen Hus 02
Vent PU

Aktuell
prognos 2021
Inmatning

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

11364 Re invester
biobränsleanl

-1 561

-50.7

-1 510.3

-51

-1 510

11406 Offentliga
toaletter

-3 614

-45.3

-3 568.7

-45

-3 569

11580 Hamnkontoret
ombyggnad

-2 314

11589
Reservkraftsuttag MSB

-2 314.0

-2 314

-3.1

3.1

-300

11590 Södervärn
etablering pav

-11 500

-280.9

-11 219.1

-10 000

11800
Fastighetsansv/PU
Invest

-47 612

0.0

-47 612.0

-54 700

-3 867.4

3 867.4

11844 Korpen 04
brandlarm

-408.7

408.7

11848 Terra Novask
PU EPC

-861.5

861.5

11851 Högbysk 02 inv
uh

-2 282.9

2 282.9

11855 Desideria etapp
3

-693.0

693.0

11856 Hackspetten 17
dränering

-719.2

719.2

11857 Korpen 5 Hus
07 dränering

-599.0

599.0

11858 Korpen 5 Hus
09 dränering

-15.5

15.5

11859 Terra Novask
brandlarm

-160.6

160.6

11860 Glasmästaren
inv uh

-316.1

316.1

11862 Korpen 5, Hus
02 sopbod

-178.3

178.3

-5 835.3

5 835.3

11843 S:t Hanssk rum
102-110

11863 Klinteskolan 02
inv uh

-1 155
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Budget 2021

Utfall 2021
Jan- Aug

Avvikelse
budget 2021

11864 Högbyskolan 02
brandlarm

-587.0

587.0

11865 Västerhejde 04
dränering

-704.0

704.0

11866 WG Fordon inv
uh

-3 859.3

3 859.3

11867 Lövsta 10,
verksamhetsanp

-240.5

240.5

11868 Inköp
lektutrustn skolor

-70.0

70.0

11870 Korpen 12
renov lgh 3

-436.6

436.6

11871 Solbergask 01
uh etapp 2

-484.0

484.0

11872 Korpen hus 10
renovering

0.0

0.0

11874 Glasmästaren
etapp 2

-3 963.5

3 963.5

11875 Tullen 1
utvändigt uh

-1 308.1

1 308.1

11876 Bingeby 1:1 Inv
PU

-2 274.1

2 274.1

11878 Buntmakaren
05 inv PU

-4 023.5

4 023.5

11879 Rapphönan 5 ut
o inv PU

-4 154.7

4 154.7

-433.1

433.1

-2 156.6

2 156.6

-560.0

560.0

0.0

0.0

-177.5

177.5

-1 101.2

1 101.2

11888 Hemse VC
Dagcenter

-567.8

567.8

11889 Solbergask 02
Bildsalar

-925.2

925.2

11890 Käringen 1
lagning tak

-195.4

195.4

11880 Korpen hus 12
fönsterbyte
11881 Fasanen 10
omklädningsrum
11883 Rävhagen ny
konstgräspl
11884 Gardahallen
byte av golv
11886 Strands 1:144
sanering lg
11887 Högbyskolan 02
övervån

12000 Ospec gator o
vägar

-183

12001
Beläggningsprogram

-11 970

Aktuell
prognos 2021
Inmatning

-183.0
-6 364.0

-5 606.0

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

-183
-11 970
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Utfall 2021
Jan- Aug

Avvikelse
budget 2021

Aktuell
prognos 2021
Inmatning

12007 Ensk. Vägar
förb. Enl LTP

-1 068

-586.2

-481.8

-1 068

12011
Trafiksäkerhetsåtgärd
LTP

-4 595

-51.0

-4 544.0

-500

-4 095

12036 Lätt avhjälpta
hinder

-1 939

-1 939.0

-700

-1 239

12040 Säkra skolvägar

-3 146

-3 086.0

-600

-2 546

12047 Cykelplan Visby

-4 388

-4 388.0

-500

-3 888

12049 Innerstutv gata
torg park

-491

-491.0

12050 Belysn åtgprogr
armatur-u
12055 Utveckling
serviceorter

-5 674

-60.0

0.0

0.0

-26.9

-5 647.1

-491

-500

12060 Trafik, X-kaj
12065 Anslutn
Flygplatsen
12070 Omb
Visborgsgat/Gutevägen

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

-5 174
0

-20 076

-303.0

-3 000
-986.8

-19 773.0

-600

-19 476

-3 000.0

0

-3 000

554.8

-978

0

0

-693

12100 Belysning
reinvestering

-432

12167 Expl
Såpsjudaren Gta et 1

-693

-693.0

12168 Expl
Strukturplan Visborg

-4 000

-4 000.0
0.0

-4 000

12171 Expl Yttre A7, et
2

-184

-184.0

12172 Expl Yttre A7, et
2,proj

-1 770

-1 770.0

-500

12176 Expl
Kopparslagaren Visby

-273

-273.0

0

12178 Expl Park Yttre
A7 et 3

-17 897

-216.1

-17 680.9

-2 500

-500

12179 Expl Gata Yttre
A7 et 3

-3 031

-204.0

-2 827.0

-500

-500

12181 Expl Kv
Bläckfisken gata

-704

-704.0

-704

12182 Expl Kv
Bläckfisk GC-väg

-778

-778.0

-778

-847.2

-1 746.8

-848

12184 Expl
Stadsutveckl Visborg

-2.6

2.6

12185 Expl Parkering
Korpralen2

-29.8

29.8

12183 Expl Kv
Brodösen Gata/GC

12186 Expl Gta/park
kv Järnv 2,

-2 594

33

33.0

-500

-1 746

-500
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Utfall 2021
Jan- Aug

Avvikelse
budget 2021

Aktuell
prognos 2021
Inmatning

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

-767

-345.4

-421.6

-767

0

-1 724.0

-1 000

-724

-199.3

-2 606.7

-300

-2 506

0.0

0.0

12209 Lekutrustning

-1 724

12253 Bad&besökpl
uppr&förändr

-2 806

12254 Utveckling
stadsmiljö X-k
12363 Expl Dubb mark
Visby

-1 787

-1 787.0

12366 Expl VA Yttre
A7 et2 proj

-2 005

-2 005.0

12368 Expl VA Yttre
A7 et 3

920

12369 ExVA Sv Spel kv
Bläckfisk
12370 Expl VA
Brodösen Terra No
12371 Expl VA Kv
Järnvägen 4 Vy
12372 Expl VA
Bläckfisken

-22.2

-1 105
-834

942.2
-1 105.0

-3.6

-830.4

-1 000

-1 000.0

2 278

2 278.0

12376 Expl VA Kv
Brodösen

-3 285

12378 Expl VA
Stadsutv Visborg

-1 000

-1 000.0

12380 Expl Dubb mark
Klintehamn

6

6.0

12381 Expl Dubb mark
Hemse

35

35.0

12400 Ledningsutb
ospec

-7 505

12417 Ire till Lickersh
va/avl

-1 787

-66.1

-3 218.9

-2 661.7

-4 843.3

0.0

0.0

-10

-24
-1 000

-100

-185
-1 000

-4 000

-3 505

12427 V-garn-k-hamn
anl valedn

0

12435 VA-ledn "Södra
Linan"

-528

-498.4

-29.6

-50

-39.5

-10.5

12452 Vatten
regionala nätet

0

0.0

0.0

12454 Gotlands
vattenförsörjn

0

0.0

0.0

-0.4

0.4

-585

-12.6

-572.4

-50

-535

-13 335

-2 380.5

-10 954.5

-9 000

-4 335

12436 Gnisvärd VAutbyggnad

12456 BurgsvikNisseviken VA-le
12458 Öja Olovs 2:1
Expl Utb VA
12461 Testbädd
Storsudret

0.0

0
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Utfall 2021
Jan- Aug

Avvikelse
budget 2021

Aktuell
prognos 2021
Inmatning

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

12463 Norra Linan
ledningsbyggn

-2 000

-2 000.0

0

-2 000

12464 Visby
råvattenledning

-5 000

-5 000.0

0

-5 000

12465 Dricksvattledn
Hemse-Ljug

-2 500

-2 500.0

12468 Stånga
Strömma

-9 518

12469 Fårö Nya
anslutningar

-3 215.3

-6 302.7

0.0

0.0

-2 500
-3 500

-6 018

-450

-50

12472 Åminne
vattenledning

-500

-436.4

-63.6

12516 Lickershamn
VattenReserv

-572

-2 175.3

1 603.3

12524
Kvarnåkershamn
Avsaltn VV

-1 678

-1 248.5

-429.5

-2 700

-1 000

12525 Vattenskydd
VA-plan

-3 443

-1 676.8

-1 766.2

-2 500

-943

-57

-41.9

-15.1

-200

12581 Herrvik VV
utökad kap
12582 Nybyggn Lärbro
vattenverk
12583 UV-barriärer,

-2 000
-129

12584 Visby VV o
Tingstäde

-18 800

12585 Stenhuse
Sanda-V-garn e1

-35 626

12586 Garda-Ljugarn
vattlednin

-21 550

12587 Fårö vattenverk
VV
12623 Fårösunds AVR

-2 000.0
-90.5

-2 000

-38.5
-18 800.0

-500

-18 300

-1 744.3

-33 881.7

-2 050

-46 000

-260.7

-21 289.3

-650

-3 700

-19.7

19.7

-20

0

0.0

12624 Fårösund ARV
AM förbättr

-6 783

-55.2

-6 727.8

-400

12655 Klintehamn avl
ren verk

-2 337

-2 164.1

-172.9

-800

12657 Katthammarsvik
ARV

-1 500

-1 353.0

-147.0

-4 000

12659 Fårö
AvloppsReningsVerk

-5 000

-5 000.0

-5 000

12660 Hemse Nytt
ARV

-7 500

-7 500.0

-7 500

12702 Slite deponi

-829

12703
Återvinningscentraler
12709 Utbyte av
container

0.0

-19 148
-500

-180.0

-6 000

-829.0
-19 148.0

0

0

-320.0

-300

-200
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12731 Dagvatten
slurry Roma

-246

-246.0

12732 Avfallsplan

-1 300

-1 300.0

-500

-500.0

12733 Insamling

Utfall 2021
Jan- Aug

Avvikelse
budget 2021

Aktuell
prognos 2021
Inmatning

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

12734 Slite deponi
sorteringsyt

-13 815

-12 674.9

-1 140.1

-13 000

-815

12735 Slite deponi
celler

-13 955

-325.0

-13 630.0

-975

-13 020

12803 VBY Hamn
Förbättr.åtg.

-1 759

-385.0

-1 374.0

-1 500

-259

12808 VBY Omb.
Hamnterminal

-1 706

-1 706.0

-1 000

-706

12812 Rep spont
kajanläggningar

-5 493

-4 416.7

-1 076.3

-5 493

12836 VBY
Elanslutning fartyg

-8 222

-1 649.1

-6 572.9

-4 200

12839 VBY
Rensmuddring hamn

-3 000

-3 000.0

-3 000

12840 VBY Renov
spont Holmen

-250

-250.0

-250

12850 Förbättring
övriga hamnar

-1 955

12871 Rensmuddring
Ronehamn

-4 450

12872 Klintehamn
logistikytor

-1 751

12873 Fårösund renov
vågbrytare
12874 VBY Renov
spont Holmen
13000 Reinvestering i
VA-anlägg
13001 Reinv Ljugarn
RV nyanslut

0.0

-1 955.0

-1 955

-4 450.0

-1 000

-3 450

-577.7

-1 200

-551

-1 220

-1 220.0

-220

-250

-250.0

-24 281

-24 281.0

-1 173.3

-2 637.0

2 637.0

0.0

0.0

-1.6

1.6

-11.7

11.7

-119.5

119.5

13028 Vatten/avl;s
försörjn Vy

-96.1

96.1

13029 Mölner
vattentorn

-14.4

14.4

-1 265.7

1 265.7

-64.6

64.6

13004 Reinv ny utg
ledn t Slite
13007 Reinv Alva
tornet
13020 Reinv Klinte
fiber t Möln
13022 Reinv Nisse VV
mm

13031 Utv Spill renas t
drickva
13041 Omb Roma VV

-4 022

-250
-18 000

-6 281
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Utfall 2021
Jan- Aug

Avvikelse
budget 2021

Aktuell
prognos 2021
Inmatning

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

13042 VA anl
rondering IT mm

-443.0

443.0

13044 Ljugarn ARV
utloppsledn

-362.9

362.9

13046 Spilltrycklled
Mullv-Alva

-1 443.8

1 443.8

-3.6

3.6

-537.0

537.0
-8 977.0

-8 900

-77

-5.4

5.4

-400

-200

-176.9

176.9

-11.4

11.4

-140.6

140.6

-1 989.2

1 989.2

15030 Träkumla VV
UV-installat

-120.6

120.6

15031 Väskinde VV
UV-installat

-168.4

168.4

15032 Martebo VV UVinstallatio

-125.0

125.0

15033 Mejeriet VV UVinstallat

-125.8

125.8

15034 Langeshage VV
UV-installt

-25.9

25.9

15035 Omb Lärbro VV
(reserv)

-93.5

93.5

-3 018.6

3 018.6

-59.2

59.2

-108.2

108.2

-85.6

85.6

15047 Arb miljöåtg,
utrust, mm

-398.8

398.8

15048 Arb miljöåtg,
ljud,ljus m

-182.4

182.4

15050 Avläsn mätare
VA sopbilar

-261.4

261.4

13048 Näs Tryckstegr
stn anp+an
13049
Åtkomstförstärkning
15000 Ombyggnad
vattenverk
15009 Scada system
kommunikatio
15013
Skalskydd/säkerhet VV
15014 Fix NetWork
Ljugarn
15017 Pilotproj/filter
anjonbyt
15029 Automatisk
mätn va-nivåer

15036 Omb Visby VV
lager
15039 Mejeriet VV
pumpstn styrn
15040 Valleviken VV
pumphyd sty
15041 Stånga VV
kemtank flödemä

-8 977
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Utfall 2021
Jan- Aug

Avvikelse
budget 2021

-9.7

9.7

-142.5

142.5

15053 Fårö VV UVinstallation

-15.1

15.1

15055
Kvarnåkershamn VV
asfalt

-126.6

126.6

15056 Herrvik VV omb
3 steg+mem

-539.8

539.8

15051 Avläsn mät VA
Infrastrukt
15052 Fibergrävn till
Hemse VV

16000 Omb
avloppsreningsverk

-8 379

16009 Slite ARV Reservkraft

-8 379.0
-1 166.5

1 166.5

16010 Visby ARV rep
betongvägg

-354.2

354.2

16011 Klinte ARV byte
H-pmp-stn

-268.9

268.9

16012 Klintehamn ARV
kompl åtg

-404.7

404.7

16013 Visby ARV
dos.utrustn pol

-73.2

73.2

16014 Svavelväte

-51.1

51.1

17000 Sanering VAledn nät
17016 San Visby
Norderstrand mm

-14 947

-14 947.0
-3.1

3.1

17017 San Visby
Norderväg

-3 461.0

3 461.0

17044 San Slite
Lotsback V+S re

-6.7

6.7

17045 San Slite
Badhusg V+S rel

-94.9

94.9

-2 645.6

2 645.6

-85.4

85.4

17056 San Vy
Kolländareg ny D-l

-5.2

5.2

17058 San Hemse
Ronev 9

-154.1

154.1

17060 San F-sund KA3
Strandstig

-259.2

259.2

-79.6

79.6

-226.8

226.8

17047 San Hemse
Bangårdsgat
17052 San Gnisvärd
PVC vatten

17067 San Hemse
Arges DV-dike
17068 San Havdhem
St.vägen91 S

Aktuell
prognos 2021
Inmatning

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

-3 000

-5 379

-13 000

-1 947
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Utfall 2021
Jan- Aug

Avvikelse
budget 2021

-807.4

807.4

-1 172.1

1 172.1

-86.7

86.7

17075 San Katth-vik
JakobsHäggs

-0.4

0.4

17078 San Katth-vik
Gutenviksv

-3.0

3.0

17080 San Ljugarn
Burgsviksv-St

-508.7

508.7

17081 San Fårösund
Kommunalv

-121.5

121.5

17070 San Visby
Hangarv G,a Fly
17071 Byte bevattnl
Hemse-Alva
17072 San Klinte
kyrkskola

22001 Investeringspott
Ledning

-300

-69.4

-230.6

22003 Möbler Visborg

-200

-6.9

-193.1

22004
Paternosterverk/skåp

-1 400

22005 Städmaskiner
22103 IT,inv
fastighetsserv

Aktuell
prognos 2021
Inmatning

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

-100

-200

-1 400.0
-30.8

30.8

0.0

0.0

22600 Maskiner o
Fordon

-4 700

-60.5

-4 639.5

-3 500

22601 Maskiner o
Fordon, VA

-1 175

-285.0

-890.0

-285

-890

22602 Maskiner o
Fordon, Avfall

-10 938

-6 324.9

-4 613.1

-10 124

-813

-250

0.0

-250.0

-250

-250

22603 Maskiner , Städ
22708 Nytt
biljettsystem

-3 019

-3 019.0

22709 utveckling Visby

-1 306

-1 306.0

-100

-1 206

22710 Hållpl-stolpar
landsbygd

-1 541

-1 541.0

-500

-1 041

22711 Utv serviceorter
inkl hpl

-1 848

-1 823.8

-100

-1 748

22712 Busstrafik X-kaj

-51

-51.0

-400

-400.0

2

2.0

80013 Expl Y;e A7
Sanering et 2

-40

-40.0

80014 Expl Y;e A7
Rivning et 2

-6

-6.0

80015 Expl Y;e A7
Arkeologi et2

-883

-883.0

80001 Expl kv
Kaptenen Art 1:33
80009 Expl Y;e A7 et1
Rivning

-24.1
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Utfall 2021
Jan- Aug

Avvikelse
budget 2021

644

-0.7

644.8

52

Aktuell
prognos 2021
Inmatning

Aktuell
prognos 2022
Inmatning

52.0

-59 219

-7 042.5

-52 176.5

-20 000

-20 000

80100 Expl Järnvägen
4

-7 038

-54.8

-6 983.2

-58

-7 334

80101 Expl Brodösen
Terra Nova

-6 902

-5 396.8

-1 505.2

-6 100

820

80102 Exploatering
Bläckfisken

141

141.0

80103 Expl Detaljplan
mm genere

253

253.0

80104 Expl Övrigt
generellt

1 351

-158.0

1 509.0

-200

80107 Expl Järnvägen
3

35

-2 322.4

2 357.4

-2 640

80112 Kopparslagaren
TN

-5 242

-168.4

-5 073.6

-184

-5 058

80113 Visby hamn

26

26.0

80115 Industrimark

-2 000

-2 000.0

-1 000

-1 000

80116 Gråbo 1:3

-9 660

-70.3

-9 589.7

-300

-9 360

80118 Oddvalds Klinte

-2 962

-14.6

-2 947.4

-30

-2 932

80119 Talgoxen
Hemse

-2 224

-571.8

-1 652.2

-587

-1 637

80120 Visby Hällarna
1:7(järnv)

-1 351

-903.3

-447.7

-980

-396

80122 Expl Annelund

-2 000

-276.2

-1 723.8

-1 500

-500
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19 augusti 2021

Ylva Svangren

Tekniska nämnden

Förslag till fördelning av budget per nämnd för internhyror och
priser försörjningsavdelningen 2022
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har enligt uppdrag av regionstyrelseförvaltningen den 20 augusti
lämnat förslag till fördelning av budget per nämnd för kompensation av höjda
internhyror samt försörjningsavdelningens höjda priser inför budgetavstämning
hösten 2021. De förändrade priserna utgör grund för nämndernas ramtilldelning av
budget för 2022.
Internhyra 2022
(tkr)
Nämnd
RS Regionstyrelsen/regionstyrelseförvaltningen
RS Regionstyrelsen/räddningstjänst
TN Tekniska nämnden
MBN Miljö- och byggnämnden
BVU Barn- och utbildningsnämnden
GVN Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
SON Socialnämnden
HSN Hälso- och sjukvårdsnämnden
Summa hyreshöjning

Hyreshöjning
338
18
65
35
625
248
462
510
2 300

Budgetberedningen medgav en hyreshöjning om 2,5 procent till 2022. Därtill ska
frånräknas effekten av sänkt internränta från 1,5 procent till 1 procent från 2022.
Nettoförändringen av hyrorna inför 2022 uppgår därför till 0,5 procents höjning.

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2021/2251

Internpriser försörjningsverksamhet 2022
(tkr)
TjänsteTN
MBN
BUN
område
Vaktmästeri
9
4
3
Transport
43
0
1
Bårhustjänster
0
0
0
Varuförsörjning
3
1
10
Hjälpmedel
0
0
2
Städtjänster
64
10
533
Summa
119
15
549
prishöjning

GVN

SON

HSN

RS

Summa

0
0
0
3
0
117

5
0
0
33
161
50

102
0
26
81
158
298

13
60
0
23
0
79

136
104
26
153
321
1 151

121

249

665

175

1 892

Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att förändrade internhyror och priser för
försörjningsverksamheten har beräknats enligt anvisningar.
Barn- och genusperspektiv –såväl hyror som priser för försörjningstjänster
påverkar budget för samtliga nämnder och indirekt även förutsättningarna för arbetet
gentemot samtliga målgrupper.
Landsbygdsperspektiv - såväl hyror som priser för försörjningstjänster påverkar
budget för samtliga nämnder och indirekt även förutsättningarna för arbetet som
berör landsbygden.
Ekonomisk konsekvensanalys – förändrade hyror och priser för
försörjningstjänster är beräknade för att ge kostnadstäckning 2022 för de inom
förvaltningen som ansvarar för leveranserna.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-08-19

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Informationen har skickats till Regionstyrelsen 2021-08-20
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/2257
18 augusti 2021

Ylva Svangren

Tekniska nämnden

Avrapportering av uppdrag till budgetavstämning 2021
avseende tekniska nämndens investeringar
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner avrapportering av uppdrag till
budgetavstämningen 2021 avseende investeringar inom Teknikförvaltningen
2021.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har fått i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen 2021
med att komplettera investeringar 2021 med fokus på kompletteringsbudget och plan
(RF 2021-06-21, §85).
I samband med delårsrapportering med prognos för investeringar 2021 har
kompletterande informationsinsamling gjorts i syfte att förklara varför budgetmedel
inte kommer att ianspråktas under 2021 eller 2022. En sammanställning kommer att
skickas som avrapportering av uppdraget senast den 16 september till
regionstyrelseförvaltningen.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att redovisningen ger en god bild av planerat
ianspråktagande av 2021 års investeringsmedel och förklaring till varför samtliga
medel inte kommer att förbrukas.
Barn- och genusperspektiv –berörs inte av beslutet.
Landsbygdsperspektiv – berörs inte av beslutet.
Ekonomisk konsekvensanalys – sammanställningen är en redovisning som inte
innebär förändrade ekonomiska förutsättningar för förvaltningen.
Beslutsunderlag

RF protokoll 2021-06-21, §85
Tjänsteskrivelse 2021-08-18
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2021/2257

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-06-21

RF § 85

Strategisk plan och budget 2022-2024

RS 2021/7

Regionfullmäktiges beslut
x
x
x

x
x
x

x

Driftsbudget 2022 fastställs.
Investeringsbudget 2022-2023 och investeringsplan 2024-2026 fastställs.
Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma senast 20 augusti med förslag till
fördelning av budget per nämnd för kompensation av höjda internhyror samt
försörjningsavdelningens höjda priser.
Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen 2021 med
underlag gällande 25 miljoner som är avsatta för trafiklösning vid kryssningskajen.
Tekniska nämnden får i uppdrag att kommentera sina investeringar till budgetavstämningen 2021 med fokus på kompletteringsbudget och plan.
Socialnämnden får i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen 2021 med
driftkonsekvenser av äldreomsorgspengar för att minska hyreskostnader långsiktigt
för Tingsbrogården.
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med komplettering
gällande omfördelning över åren för tillfälliga lokaler för förskola och skola.

Reservation
Följande ledamöter reserverar sig mot regionfullmäktiges beslut angående driftbudget
till förmån för egna förslag till driftbudget: Jonathan Carlsson (S), Meit Fohlin (S),
Filip Reinhag (S), Charlotte Andersson (S), Conny Kristensen Gahnström (S), Aino
Friberg Hansson (S), Bo Björkman (S), Mikael Nilsson (S), Linus Gränsmark (S),
Mats Sundin (S), Tommy Gardell (S), Tony Johansson (S), Håkan Ericsson (S), Linn
Philip (S), Greger Eneqvist (S), Anneli Klovsjö (S), Lennart Petersson (S), Jessica
Palmgren (S), Saga Carlgren (V), Thomas Gustafson (V), Annamaria Bauer (V), Per
Edman (V), Jan Svensson (V), Jörgen Benzler (V), Peter Barnard (V), Lisbeth
Bokelund (MP), Wolfgang Brunner (MP), Karin Stephansson (MP), Ylva Hammar
(MP), Gerd Holmgren (Fi) och Anne-Charlotte Persson (Fi).
Följande ledamöter reserverar sig mot regionfullmäktiges beslut angående
investeringsbudget: Saga Carlgren (V), Thomas Gustafson (V), Annamaria Bauer (V),
Per Edman (V), Jan Svensson (V), Jörgen Benzler (V) och Peter Barnard (V).
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Följande ledamöter reserverar sig mot regionfullmäktiges beslut angående uppdrag
till förmån för egna förslag till uppdrag: Jonathan Carlsson (S), Meit Fohlin (S), Filip
Reinhag (S), Charlotte Andersson (S), Conny Kristensen Gahnström (S), Aino
Friberg Hansson (S), Bo Björkman (S), Mikael Nilsson (S), Linus Gränsmark (S),
Mats Sundin (S), Tommy Gardell (S), Tony Johansson (S), Håkan Ericsson (S), Linn
Philip (S), Greger Eneqvist (S), Anneli Klovsjö (S), Lennart Petersson (S), Jessica
Palmgren (S), Saga Carlgren (V), Thomas Gustafson (V), Annamaria Bauer (V), Per
Edman (V), Jan Svensson (V), Jörgen Benzler (V), Peter Barnard (V), Lisbeth
Bokelund (MP), Wolfgang Brunner (MP), Karin Stephansson (MP) och Ylva
Hammar (MP).
Följande ledamöter reserverar sig mot regionfullmäktiges beslut angående uppdrag
till förmån för vänsterpartiets förslag till uppdrag gällande grundbemanning: Gerd
Holmgren (Fi) och Anne-Charlotte Persson (Fi).
Följande ledamöter reserverar sig mot regionfullmäktiges beslut angående avslag
på miljöpartiets förslag till uppdrag: Saga Carlgren (V), Thomas Gustafson (V),
Annamaria Bauer (V), Per Edman (V), Jan Svensson (V), Jörgen Benzler (V), Peter
Barnard (V).
Följande ledamöter reserverar sig mot regionfullmäktiges beslut angående avslag på
vänsterpartiets förslag till uppdrag: Lisbeth Bokelund (MP), Wolfgang Brunner (MP),
Karin Stephansson (MP) och Ylva Hammar (MP).
Regionstyrelseförvaltningen redovisar det ekonomiska läget och förutsättningarna för
strategisk plan och budget 2022-2024, med fokus på budgeten 2022. Som ett led i
beredningen har budgetdialoger genomförts med företrädare för samtliga nämnder.
Det budgeterade resultatet för 2021 uppgår till 87 miljoner kr. Totalt prognostiseras
ett resultat för 2021 på 96 miljoner kr. Det är framförallt skatteintäkterna som ser ut
att bli högre än budget. Återhämtningen i ekonomin efter pandemin beräknas nu gå
snabbare än vad man tidigare trott men osäkerheten är fortfarande stor.
Resultatet på 96 mnkr motsvarar 1,7 procent av nettokostnaderna. Det finansiella
målet är sänkt till 1 procent 2021 och ser därmed ut att uppnås. Pensionsskulden
förväntas öka kraftigt till följd av ändrade livslängdsåtagande. Det medför en ökning
av pensionsskulden i balansräkningen med 68 miljoner kr och att resultatet påverkas
lika mycket.
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Delårsrapport 1 pekar på en obalans i nämnderna på totalt 71 miljoner kr. Fyra av sju
nämnder, regionstyrelsen, tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden samt barnoch utbildningsnämnden bedömer att de inte kommer att klara sin budget. Det
största underskottet har tekniska nämnden, -47 miljoner kr. Underskottet är till viss
del är kopplat till pandemin men även till kostnadsökningar för nya uppdrag och
ökade ambitioner. Övriga nämnder prognostiserar ett resultat i balans med budget.
Soliditeten förväntas enligt prognosen stärkas 0,2 procentenheter till 42,1 procent
och når därmed inte upp till målet om 45 procent.
Investeringarna inklusive exploateringar prognostiseras i delårsrapporten uppgå till
789 miljoner kr. Ett sådant scenario kommer regionen inte att kunna uppfylla
likviditetsmässigt utan att ta upp ytterligare lån eller genom försäljning. Den troliga
nivån på investeringar är 500 miljoner kr. Det är viktigt att fortsätta arbetet med att
se över investeringsbudgetarna framåt då det i dagsläget är en investeringsnivå som
överstiger regionens möjlighet att egenfinansiera.
Hittills har den osäkra ekonomiska situation vi befinner oss i hanterats genom att det
funnits marginal i budgeten och att staten generöst kompenserat kommuner och
regioner för kostnadsökningar kopplade till pandemin. De underliggande
utmaningarna när det gäller kompetensförsörjning och demografisk utveckling finns
kvar.
Driftbudget
Totalt äskar nämnderna budgetmedel med 153 miljoner kr för år 2022. Summan
innehåller kompensation för nettoförändring av resursfördelningsmodellerna jämfört
vad som tidigare avsatts i planen, interna priser, externa avtal samt äskanden för nya
behov.
Investeringsbudget
I nämndernas strategiska planer föreslås att investeringsbudgeten för 2022 utökas
med sammanlagt 198 miljoner kr till 686 miljoner kr varav investeringsutgifter i
avgiftsfinansierad verksamhet 145 miljoner kr. Nämnderna äskar om totala
investeringar för perioden 2022-2026 på 2 960 miljoner kr, varav investeringsutgifter
i avgiftsfinansierad verksamhet 916 miljoner kr.
Investeringsbudget för 2021 inklusive kompletteringsbudget uppgår till 866 miljoner
kr Då den demografiska förändringen framåt kommer att skapa investeringsbehov är
det viktigt att prioritera och även besluta hur investeringarna ska finansieras. Trots
den förbättrade likviditeten kommer det att vara svårt att egenfinansiera skattefinansierade investeringar om inte den totala investeringsnivån går ner.
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Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag till beslut.
I detta instämmer Jesper Skalberg Karlsson (M), Claes Nysell (L), Sara Lidqvist (KD),
Johan Malmros (C), Stefan Nypelius (C), Karl-Johan Boberg (C), Eva Ahlin (C),
Gabriella Hammarskjöld (C), Håkan Onsjö (M), Fredrik Gradelius (C), Rolf Öström
(M), Roger Wärn (M), Andreas Unger (M) och Mats-Ola Rödén (L).
Meit Fohlin (S) yrkar på socialdemokraternas budgetförslag.
I detta instämmer Bo Björkman (S), Håkan Ericsson (S), Aino Friberg Hansson (S)
och Filip Reinhag (S).
Saga Carlgren (V) yrkar på vänsterpartiets budgetförslag.
I detta instämmer Jörgen Benzler (V), Jan Svensson (V), Per Edman (V), Gerd
Holmgren (Fi), Annamaria Bauer (V) och Peter Barnard (V).
Lars Engelbrektsson yrkar på sverigedemokraternas budgetförslag.
Lisbeth Bokelund (MP) yrkar på miljöpartiets budgetförslag.
I detta instämmer Wolfgang Brunner (MP) och Karin Stephansson (MP).
Anförande hålls av gruppledarna Jesper Skalberg Karlsson (M), Claes Nysell (L), Sara
Lidqvist (KD) och Gerd Holmgren (Fi).
Ordföranden beslutar att först behandla driftbudgeten därefter investeringsbudgeten
och sist uppdragen.
Driftbudget
Eva Nypelius (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag till driftbudget. C-M-L-KD
föreslår en driftsbudget för 2022 med kompensation för personalkostnadsökningar,
jämställdhetssatsning och bristyrken på 80 miljoner kr, tillskott via resursfördelningsmodeller för BUN, GVN, HSN och SON på totalt 85,3 miljoner kr, externa avtal
och interna priser 43,5 miljoner kr, ramtillskott på 58 miljoner kr, reavinster på
10 miljoner kr samt effektiviseringar på 43,3 miljoner kr. Det justerade resultatet för
2022 blir då 101,5 miljoner kr. Bilaga 1
Meit Fohlin (S) yrkar på egen driftsbudget från socialdemokraterna.
Socialdemokraterna föreslår en driftsbudget för 2022 med kompensation för
personalkostnadsökningar, jämställdhetssatsning och bristyrken på 95,5 miljoner kr,
tillskott via resursfördelningsmodeller för BUN, GVN, HSN och SON på totalt
85,3 miljoner kr, externa avtal och interna priser 44,2 miljoner kr, ramtillskott på
59,4 miljoner kr samt effektiviseringar på 40,0 miljoner kr. Det justerade resultatet
för 2022 blir då 91,0 miljoner kr. Bilaga 2
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Saga Carlgren (V) yrkar på egen driftsbudget från vänsterpartiet. Vänsterpartiet
föreslår en driftsbudget för 2022 med kompensation för personalkostnadsökningar,
jämställdhetssatsning och bristyrken, samt låglönesatsning kommunal på
100 miljoner kr, tillskott via resursfördelningsmodeller för BUN, GVN, HSN och
SON på totalt 85,3 miljoner kr, externa avtal och interna priser 43,5 miljoner kr,
ramtillskott på 91,2 miljoner kr samt effektiviseringar på 15,0 miljoner kr. Det
justerade resultatet för 2022 blir då 20,0 miljoner kr. Bilaga 3
Lars Engelbrektsson (SD) yrkar på egen driftsbudget från sverigedemokraterna.
Sverigedemokraterna föreslår en driftsbudget för 2022 med kompensation för
personalkostnadsökningar, jämställdhetssatsning och bristyrken på 76,6 miljoner kr,
tillskott via resursfördelningsmodeller för BUN, GVN, HSN och SON på totalt
85,3 miljoner kr, externa avtal och interna priser 43,5 miljoner kr, ramtillskott på
82,9 miljoner kr samt effektiviseringar på 43,3 miljoner kr. Det justerade resultatet
för 2022 blir då 80,0 miljoner kr. Bilaga 4
Lisbeth Bokelund (MP) yrkar på egen driftsbudget från miljöpartiet. Miljöpartiet
föreslår en driftsbudget för 2022 med kompensation för personalkostnadsökningar,
jämställdhetssatsning och bristyrken på 80 miljoner kr, tillskott via resursfördelningsmodeller för BUN, GVN, HSN och SON på totalt 85,3 miljoner kr, externa avtal
och interna priser 43,5 miljoner kr, ramtillskott på 84,2 miljoner kr samt inga
effektiviseringar. Det justerade resultatet för 2022 blir då 22,0 miljoner kr. Bilaga 5
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på samtliga yrkanden och finner att
regionstyrelsens driftbudgetförslag bifalls. Votering begärs. Ordförande ställer
proposition på socialdemokraternas driftbudgetförslag, vänsterpartiets driftbudgetförslag, sverigedemokraternas driftbudgetförslag och miljöpartiets driftbudgetförslag
och finner att socialdemokraternas driftbudgetförslag bifalls. Regionfullmäktige har
således beslutat att som motförslag till huvudförslaget ställa Meit Fohlins yrkande.
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på regionstyrelsens driftbudgetförslag och socialdemokraternas driftbudgetförslag och finner att regionstyrelsens
förslag vinner bifall. Votering begärs. Som propositionsordning i omröstningen gäller
ja-röst för regionstyrelsens förslag till driftbudget och nej-röst för bifall till socialdemokraternas förslag till driftbudget. 34 ledamöter röstar ja. 18 ledamöter röstar
nej. 19 ledamöter avstår. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Regionstyrelsens förslag till driftbudget vinner majoritet och bifalls.
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Anmälan om reservation inkommer från samtliga ledamöter i socialdemokraterna,
vänsterpartiet och miljöpartiet till förmån för egna förslag till driftbudget.
Anmälan om reservation inkommer från samtliga ledamöter i feministiskt initiativ till
förmån för vänsterpartiets driftbudget.
Driftsbudget 2022
Utgångsläge enligt plankalkyl

(184 mnkr)
C-M-L-KD

A. Personalkostnadskompensation
Personalkostnadskompensation

68,6

Jämställdhetssatsning och rekrytering bristyrken

11,4

Summa personalkostnadskompensation

80,0

B. Resursfördelningsmodeller
Resursfördelningsmodell BUN

3,6

Resursfördelningsmodell GVN

6,3

Resursfördelningsmodell HSN

45,5

Resursfördelningsmodell SON

29,9

Summa resursfördelningsmodeller

85,3

C. Externa avtal och interna prishöjningar
Externa avtal

27,2

Interna priser regionstyrelseförvaltningen

4,2

Interna priser teknikförvaltningen

1,2

Förändring internhyra

10,4

Summa externa avtal och interna priser

43,5
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D. Ramtillskott
RS: Office 365

4,0

RS: Fakturahantering och e-handelssystem inkl. support

2,8

RS: E-arkiv

2,0

RS: Övergång till e-arkiv

0,5

RS: Belastningsattacker

0,8

RS: Generellt ramtillskott

4,1

TN: Allmän kollektivtrafik

5,6

TN: Särskild kollektivtrafik

0,5

TN: Kapitalkostnader beläggningsprogram

1,3

TN: Kapitalkostnader gatubelysning

0,2

TN: Kapitalkostnader till följd av exploatering

3,5

TN: Generellt ramtillskott

1,0

MBN: Planberedskap

1,0

BUN: Barn och elevhälsa

2,0

BUN: Kompetensförsörjning

1,0

BUN: Ökade hyreskostnader

2,1

BUN: Generellt ramtillskott

5,0

GVN: Generellt ramtillskott

1,0

SON: Våld i nära relation

2,6

HSN: Generellt ramtillskot

5,0

ÖFN: Förstärkning kansli

0,7
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RS: Etablering Blått centrum

0,5

MBN: Världsarvssamordnare

0,8

RS: Trygghetsboende

0,6

GVN: Aktiva arbetsmarknadsinsatser

1,0

RS: Landsbygdsutveckling fokus skola

1,0

RS: Val 2022

1,7

HSN: Mottagning Första linjen

4,7

Summa ramtillskott

58,0

E. Effektivisering
Regionstyrelsen

-3,1

Tekniska nämnden

-4,4

Miljö- och byggnämnden

0

Barn- och utbildningsnämnden

-7,2

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

-1,9

Socialnämnden

-10,2

Hälso- och sjukvårdsnämnden

-16,5

Summa effektiviseringar

-43,3

Övriga förändringar
Reavinst

-10,0

Summa förändringar

-10,0

Summa justeringar (A+B+C+D+E)

214,0

Budgeterat resultat

101,5
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Investeringsbudget
Eva Nypelius (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag till beslut.
Meit Fohlin (S) yrkar på socialdemokraternas förslag på investeringsbudget att tillföra
10 miljoner i särskilda klimatinvesteringar.
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på regionstyrelsens förslag på
investeringsbudget och Meit Fohlins yrkande på socialdemokraternas investeringsbudget och finner att regionstyrelsens förslag vinner bifall.
Anmälan om reservation inkommer från samtliga ledamöter i vänsterpartiet.
Investeringsbudget 2022-2023
Investeringsbudget 2022-2023 – regionstyrelsens förslag
(mnkr)
2022

2023

5,0

5,0

Regionstyrelsen (regionstyrelseförvaltningen)
-

Investeringspott

-

Lokalinvesteringar kök

10,0

10,0

-

IT-investeringar i gemensam infrastruktur

17,0

17,0

-

Landsbygdsutveckling

2,0

2,0

-

Windows server 2016 inkl cal

4,0

-

Utbyte Flexite

1,0

-

Programsystem Almedalen

1,0

Räddningstjänsten
-

Investeringspott

6,0

6,0
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Tekniska nämnden (teknikförvaltningen)
(skattefinansierad)
-

Investeringspott

6,56

6,56

-

Mark-och stadsmiljö, gator och vägar

30,0

30,0

-

Biljettsystem kollektivtrafik

-

Obligatorisk ventilationskontroll

15,0

15,0

-

Investeringar för fastighetsägaransvar

60,0

60,0

-

Hamnverksamhet

3,5

3,5

5,0

(avgiftsfinansierad)
-

VA verksamhet

125,75

125,44

-

Avfallshantering

7,5

7,5

-

Hamnverksamhet

7,5

4,0

-

Anpassning fl 7, landgång, bilramp

30,0

Miljö- och byggnämnden (samhällsbyggnadsförvaltningen)
-

Investeringspott

0,5

0,5

Barn- och utbildningsnämnden
(utbildnings- och arbetslivsförvaltningen)
-

Investeringspott

13,0

6,0

-

Alléskolan

54,0

47,0

-

Lokalinvesteringar förskola

33,5

20,0

-

Lokalinvesteringar grundskola, särskola

8,0

25,0
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
(utbildnings- och arbetslivsförvaltningen)
-

Investeringspott

5,5

-

Lokalinvesteringar gymnasieskola

5,0

-

Lokalinvesteringar vuxenutbildning

5,5

4,0

Socialnämnden (socialförvaltningen)
-

Investeringspott

8,0

8,0

-

Tingsbrogården

24,0

18,0

-

Äldreboende Klintehamn

-

Lokalinvesteringar LSS

70,0
22,5

Hälso- sjukvårdsnämnden (hälso- och sjukvårdsförvaltningen)
-

Investeringspott

32,0

32,0

-

Angiografiutrustning

-

PCI – Percutan Coronal Intervention

-

Anestesiarbetsstationer/Narkosapparater

5,0

-

Patientkallelsesystem

2,0

2,0

-

Lokalinvesteringar hälso- och sjukvård

10,0

9,0

Investeringsbudget totalt

554,8

562,5

varav avgiftsfinansierat

170,7

136,9

varav skattefinansierat

384,0

425,6

7,0

forts

30 (112)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-06-21

RF § 85 forts
RS 2021/7

Uppdrag
Eva Nypelius (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag till uppdrag:
 Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma senast 20 augusti med förslag till
fördelning av budget per nämnd för kompensation av höjda internhyror samt
försörjningsavdelningens höjda priser.
 Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen 2021
med underlag gällande 25 miljoner som är avsatta för trafiklösning vid kryssningskajen.
 Tekniska nämnden får i uppdrag att kommentera sina investeringar till budgetavstämningen 2021 med fokus på kompletteringsbudget och plan.
 Socialnämnden får i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen 2021 med
driftkonsekvenser av äldreomsorgspengar för att minska hyreskostnader långsiktigt för Tingsbrogården.
 Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med komplettering
gällande omfördelning över åren för tillfälliga lokaler för förskola och skola.
Meit Fohlin (S) yrkar på socialdemokraternas förslag till uppdrag:
 Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden får i uppdrag
att tillsammans ta fram förslag på hur beroende- och missbruksvården kan
utvecklas i syfte att förstärka arbetet och stärka samverkansstrukturer mellan de
verksamheter som bidrar till att människor kan bryta sitt beroende. Uppdraget ska
särskilt redovisa hur insatserna tar hänsyn till den inte sällan bakomliggande
komplexiteten och därmed behov av samordnade insatser.
 Hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för Region Gotland att inrätta en s.k. familjecentral och
därigenom förstärka det preventiva arbetet med barn och unga.
 Regionstyrelsen, socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att tillsammans ta fram förslag på
hur arbetet med den unga vuxna i centrum kan förstärkas genom ökad
samordning och anpassade insatser.
 Regionstyrelsen får i uppdrag att analysera Gotlands negativa utveckling av relativ
bruttoregionalprodukt och föreslå åtgärder för att stärka denna och öka
konkurrenskraften gentemot övriga riket.
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Eva Nypelius (C) yrkar avslag på socialdemokraternas förslag till uppdrag.
Saga Carlgrens (V) yrkar på vänsterpartiets förslag till uppdrag:
 Kostnaderna för att genomföra samhällsnyttiga byggprojekt har de senaste åren
ökat kraftigt. I det senaste fallet med den planerade ombyggnationen av akuten på
lasarettet riskerade kostnaderna att bli i nivå med det skandalomsusade nya
Karolinska. Exemplet visar att situationen är ohållbar. Ett offentligägt byggbolag
med uppdrag att bygga både samhällsviktiga byggnader och hyresrätter med
rimliga hyror skulle kunna vara en väg framåt för att få ned prisnivåerna för
nybyggnation.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att starta ett
offentligägt byggbolag inom Region Gotland.
Kompetensförsörjningen är en allt större utmaning för Region Gotland. För att fler
ska vilja arbeta i viktiga och samhällsbärande yrken inom välfärden på Gotland
behöver personalpolitiken än mer fokusera på att skapa bra förutsättningar för
medbestämmande på arbetsplatsen och goda arbetsvillkor. Förstärkt grundbemanning eller s.k. ”överanställningar” är ett bra sätt att skapa kontinuitet i
verksamheterna, minska sjukskrivningar och kostnader för hyrpersonal och vikarier.
Ett arbete i denna riktning är påbörjat men behöver få betydligt mer genomslag och
yrkar därför:
 att förstärka grundbemanningen särskilt i de verksamheter som idag har höga
sjuktal eller är beroende av hyrpersonal.
 att förstärka personalens medbestämmande genom att utveckla förbättrade
former för personalstyrd verksamhetsutveckling och dialog.
Eva Nypelius (C), Meit Fohlin (S) och Bo Björkman (S) yrkar avslag på vänsterpartiets förslag till uppdrag.
Gerd Holmgren (Fi) yrkar bifall på vänsterpartiets andra uppdrag gällande grundbemanning.
Ordförande Inger Harlevi (M)ställer proposition på regionstyrelsens förslag till
uppdrag och finner att de bifalls.
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på Meit Fohlins uppdragsyrkanden
där Eva Nypelius yrkat avslag och finner att uppdragsyrkandena avslås. Votering
begärs. Som propositionsordning i omröstningen gäller ja-röst för Eva Nypelius
avslagsyrkande och nej-röst för bifall till socialdemokraternas förslag till uppdrag.
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35 ledamöter röstar ja. 30 ledamöter röstar nej. 5 ledamöter avstår. 1 ledamot
frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på Saga Carlgrens första uppdragsyrkande ”Att utreda möjligheten att starta ett offentligägt byggbolag inom Region
Gotland.” som Eva Nypelius (C), Meit Fohlin (S) och Bo Björkman yrkat avslag på
och finner att uppdragsyrkandet avslås.
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på Saga Carlgrens andra uppdragsyrkande ”Att förstärka grundbemanningen särskilt i de verksamheter som idag har
höga sjuktal eller är beroende av hyrpersonal. Att förstärka personalens medbestämmande genom att utveckla förbättrade former för personalstyrd verksamhetsutveckling och dialog.” som Gerd Holmgren (Fi) yrkat bifall till och Eva
Nypelius, Meit Fohlin (S) och Bo Björkman (S) yrkat avslag på och finner att
uppdragsyrkandet avslås.
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på Lisbeth Bokelunds uppdragsyrkanden som Eva Nypelius yrkat avslag på och finner att uppdragsyrkandena avslås.
Regionstyrelsens förslag till uppdrag vinner majoritet och bifalls.
Anmälan om reservation inkommer från samtliga ledamöter i vänsterpartiet till
förmån för egna förslag till uppdrag.
Anmälan om reservation inkommer från samtliga ledamöter i feministiskt initiativ till
förmån för vänsterpartiets förslag till uppdrag gällande grundbemanning.
Anmälan om reservation inkommer från samtliga ledamöter i miljöpartiet till förmån
för egna förslag till uppdrag.
Anmälan om reservation inkommer från samtliga ledamöter i vänsterpartiet
gällande avslagsbeslutet för miljöpartiets förslag till uppdrag.
Anmälan om reservation inkommer från samtliga ledamöter i miljöpartiet gällande
avslagsbeslutet för vänsterpartiets förslag till uppdrag.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-19
RS 2021-05-26, § 142
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Tekniska nämnden

Uppdrag trafiklösning för oskyddade trafikanter kryssningskaj
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige att godkänna informationen.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade den 21 juni 2021 (RF § 85) att tekniska nämnden får i
uppdrag att återkomma till budgetavstämningen med underlag gällande de 25
miljoner kronor som är avsatta för trafiklösning vid kryssningskajen.
De 25 miljoner kronor som är redovisade i strategisk plan och budget baseras på
tidigare kalkyler som är framtagna för att bygga en permanent bro.
Fram till årsskiftet 2021/2022 pågår ett projekt på teknikförvaltningen för att titta på
en permanent trafiklösning i anslutning till kryssningskajen för oskyddade trafikanter.
Projektet har i uppdrag att titta djupare på flera olika lösningar utifrån tidigare studier
för att se vilka eller vilket alternativ som är realistiska att gå vidare med.
När projektet utmynnat i ett huvudförslag under hösten kommer kalkyl för
alternativet att tas fram.
Bedömning

Med anledning av att tiden från beslut i RF den 21 juni 2021 till deadline för TN är
knapp samt att ett projekt som berör detta planerats att pågå till årsskiftet 2021/2022
kan teknikförvaltningen för närvarande inte redovisa en detaljerad budget för en
föreslagen åtgärd.
Teknikförvaltningen föreslår att tekniska nämnden återkommer med begäran om
tilläggsanslag i RF när förslag för en permanent lösning finns framtagen.
Barn- och genusperspektiv – en permanent lösning för oskyddade trafikanter i
anslutning till kryssningskajen bidrar till en ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.
Landsbygdsperspektiv - en permanent lösning för oskyddade trafikanter i
anslutning till kryssningskajen bidrar till en ökad trafiksäkerhet och framkomlighet.
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2021/2257

Ekonomisk konsekvensanalys - en permanent lösning för oskyddade trafikanter i
anslutning till kryssningskajen medför en investeringskostnad men skulle bespara de
kostnader som finns för dagens provisoriska lösning.
Beslutsunderlag

RF 2021-06-21 §58
Tjänsteskrivelse 2021-08-16

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionfullmäktige
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Driftsbudget 2022 fastställs.
Investeringsbudget 2022-2023 och investeringsplan 2024-2026 fastställs.
Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma senast 20 augusti med förslag till
fördelning av budget per nämnd för kompensation av höjda internhyror samt
försörjningsavdelningens höjda priser.
Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen 2021 med
underlag gällande 25 miljoner som är avsatta för trafiklösning vid kryssningskajen.
Tekniska nämnden får i uppdrag att kommentera sina investeringar till budgetavstämningen 2021 med fokus på kompletteringsbudget och plan.
Socialnämnden får i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen 2021 med
driftkonsekvenser av äldreomsorgspengar för att minska hyreskostnader långsiktigt
för Tingsbrogården.
Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med komplettering
gällande omfördelning över åren för tillfälliga lokaler för förskola och skola.

Reservation
Följande ledamöter reserverar sig mot regionfullmäktiges beslut angående driftbudget
till förmån för egna förslag till driftbudget: Jonathan Carlsson (S), Meit Fohlin (S),
Filip Reinhag (S), Charlotte Andersson (S), Conny Kristensen Gahnström (S), Aino
Friberg Hansson (S), Bo Björkman (S), Mikael Nilsson (S), Linus Gränsmark (S),
Mats Sundin (S), Tommy Gardell (S), Tony Johansson (S), Håkan Ericsson (S), Linn
Philip (S), Greger Eneqvist (S), Anneli Klovsjö (S), Lennart Petersson (S), Jessica
Palmgren (S), Saga Carlgren (V), Thomas Gustafson (V), Annamaria Bauer (V), Per
Edman (V), Jan Svensson (V), Jörgen Benzler (V), Peter Barnard (V), Lisbeth
Bokelund (MP), Wolfgang Brunner (MP), Karin Stephansson (MP), Ylva Hammar
(MP), Gerd Holmgren (Fi) och Anne-Charlotte Persson (Fi).
Följande ledamöter reserverar sig mot regionfullmäktiges beslut angående
investeringsbudget: Saga Carlgren (V), Thomas Gustafson (V), Annamaria Bauer (V),
Per Edman (V), Jan Svensson (V), Jörgen Benzler (V) och Peter Barnard (V).
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Följande ledamöter reserverar sig mot regionfullmäktiges beslut angående uppdrag
till förmån för egna förslag till uppdrag: Jonathan Carlsson (S), Meit Fohlin (S), Filip
Reinhag (S), Charlotte Andersson (S), Conny Kristensen Gahnström (S), Aino
Friberg Hansson (S), Bo Björkman (S), Mikael Nilsson (S), Linus Gränsmark (S),
Mats Sundin (S), Tommy Gardell (S), Tony Johansson (S), Håkan Ericsson (S), Linn
Philip (S), Greger Eneqvist (S), Anneli Klovsjö (S), Lennart Petersson (S), Jessica
Palmgren (S), Saga Carlgren (V), Thomas Gustafson (V), Annamaria Bauer (V), Per
Edman (V), Jan Svensson (V), Jörgen Benzler (V), Peter Barnard (V), Lisbeth
Bokelund (MP), Wolfgang Brunner (MP), Karin Stephansson (MP) och Ylva
Hammar (MP).
Följande ledamöter reserverar sig mot regionfullmäktiges beslut angående uppdrag
till förmån för vänsterpartiets förslag till uppdrag gällande grundbemanning: Gerd
Holmgren (Fi) och Anne-Charlotte Persson (Fi).
Följande ledamöter reserverar sig mot regionfullmäktiges beslut angående avslag
på miljöpartiets förslag till uppdrag: Saga Carlgren (V), Thomas Gustafson (V),
Annamaria Bauer (V), Per Edman (V), Jan Svensson (V), Jörgen Benzler (V), Peter
Barnard (V).
Följande ledamöter reserverar sig mot regionfullmäktiges beslut angående avslag på
vänsterpartiets förslag till uppdrag: Lisbeth Bokelund (MP), Wolfgang Brunner (MP),
Karin Stephansson (MP) och Ylva Hammar (MP).
Regionstyrelseförvaltningen redovisar det ekonomiska läget och förutsättningarna för
strategisk plan och budget 2022-2024, med fokus på budgeten 2022. Som ett led i
beredningen har budgetdialoger genomförts med företrädare för samtliga nämnder.
Det budgeterade resultatet för 2021 uppgår till 87 miljoner kr. Totalt prognostiseras
ett resultat för 2021 på 96 miljoner kr. Det är framförallt skatteintäkterna som ser ut
att bli högre än budget. Återhämtningen i ekonomin efter pandemin beräknas nu gå
snabbare än vad man tidigare trott men osäkerheten är fortfarande stor.
Resultatet på 96 mnkr motsvarar 1,7 procent av nettokostnaderna. Det finansiella
målet är sänkt till 1 procent 2021 och ser därmed ut att uppnås. Pensionsskulden
förväntas öka kraftigt till följd av ändrade livslängdsåtagande. Det medför en ökning
av pensionsskulden i balansräkningen med 68 miljoner kr och att resultatet påverkas
lika mycket.
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Delårsrapport 1 pekar på en obalans i nämnderna på totalt 71 miljoner kr. Fyra av sju
nämnder, regionstyrelsen, tekniska nämnden, miljö- och byggnämnden samt barnoch utbildningsnämnden bedömer att de inte kommer att klara sin budget. Det
största underskottet har tekniska nämnden, -47 miljoner kr. Underskottet är till viss
del är kopplat till pandemin men även till kostnadsökningar för nya uppdrag och
ökade ambitioner. Övriga nämnder prognostiserar ett resultat i balans med budget.
Soliditeten förväntas enligt prognosen stärkas 0,2 procentenheter till 42,1 procent
och når därmed inte upp till målet om 45 procent.
Investeringarna inklusive exploateringar prognostiseras i delårsrapporten uppgå till
789 miljoner kr. Ett sådant scenario kommer regionen inte att kunna uppfylla
likviditetsmässigt utan att ta upp ytterligare lån eller genom försäljning. Den troliga
nivån på investeringar är 500 miljoner kr. Det är viktigt att fortsätta arbetet med att
se över investeringsbudgetarna framåt då det i dagsläget är en investeringsnivå som
överstiger regionens möjlighet att egenfinansiera.
Hittills har den osäkra ekonomiska situation vi befinner oss i hanterats genom att det
funnits marginal i budgeten och att staten generöst kompenserat kommuner och
regioner för kostnadsökningar kopplade till pandemin. De underliggande
utmaningarna när det gäller kompetensförsörjning och demografisk utveckling finns
kvar.
Driftbudget
Totalt äskar nämnderna budgetmedel med 153 miljoner kr för år 2022. Summan
innehåller kompensation för nettoförändring av resursfördelningsmodellerna jämfört
vad som tidigare avsatts i planen, interna priser, externa avtal samt äskanden för nya
behov.
Investeringsbudget
I nämndernas strategiska planer föreslås att investeringsbudgeten för 2022 utökas
med sammanlagt 198 miljoner kr till 686 miljoner kr varav investeringsutgifter i
avgiftsfinansierad verksamhet 145 miljoner kr. Nämnderna äskar om totala
investeringar för perioden 2022-2026 på 2 960 miljoner kr, varav investeringsutgifter
i avgiftsfinansierad verksamhet 916 miljoner kr.
Investeringsbudget för 2021 inklusive kompletteringsbudget uppgår till 866 miljoner
kr Då den demografiska förändringen framåt kommer att skapa investeringsbehov är
det viktigt att prioritera och även besluta hur investeringarna ska finansieras. Trots
den förbättrade likviditeten kommer det att vara svårt att egenfinansiera skattefinansierade investeringar om inte den totala investeringsnivån går ner.
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Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag till beslut.
I detta instämmer Jesper Skalberg Karlsson (M), Claes Nysell (L), Sara Lidqvist (KD),
Johan Malmros (C), Stefan Nypelius (C), Karl-Johan Boberg (C), Eva Ahlin (C),
Gabriella Hammarskjöld (C), Håkan Onsjö (M), Fredrik Gradelius (C), Rolf Öström
(M), Roger Wärn (M), Andreas Unger (M) och Mats-Ola Rödén (L).
Meit Fohlin (S) yrkar på socialdemokraternas budgetförslag.
I detta instämmer Bo Björkman (S), Håkan Ericsson (S), Aino Friberg Hansson (S)
och Filip Reinhag (S).
Saga Carlgren (V) yrkar på vänsterpartiets budgetförslag.
I detta instämmer Jörgen Benzler (V), Jan Svensson (V), Per Edman (V), Gerd
Holmgren (Fi), Annamaria Bauer (V) och Peter Barnard (V).
Lars Engelbrektsson yrkar på sverigedemokraternas budgetförslag.
Lisbeth Bokelund (MP) yrkar på miljöpartiets budgetförslag.
I detta instämmer Wolfgang Brunner (MP) och Karin Stephansson (MP).
Anförande hålls av gruppledarna Jesper Skalberg Karlsson (M), Claes Nysell (L), Sara
Lidqvist (KD) och Gerd Holmgren (Fi).
Ordföranden beslutar att först behandla driftbudgeten därefter investeringsbudgeten
och sist uppdragen.
Driftbudget
Eva Nypelius (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag till driftbudget. C-M-L-KD
föreslår en driftsbudget för 2022 med kompensation för personalkostnadsökningar,
jämställdhetssatsning och bristyrken på 80 miljoner kr, tillskott via resursfördelningsmodeller för BUN, GVN, HSN och SON på totalt 85,3 miljoner kr, externa avtal
och interna priser 43,5 miljoner kr, ramtillskott på 58 miljoner kr, reavinster på
10 miljoner kr samt effektiviseringar på 43,3 miljoner kr. Det justerade resultatet för
2022 blir då 101,5 miljoner kr. Bilaga 1
Meit Fohlin (S) yrkar på egen driftsbudget från socialdemokraterna.
Socialdemokraterna föreslår en driftsbudget för 2022 med kompensation för
personalkostnadsökningar, jämställdhetssatsning och bristyrken på 95,5 miljoner kr,
tillskott via resursfördelningsmodeller för BUN, GVN, HSN och SON på totalt
85,3 miljoner kr, externa avtal och interna priser 44,2 miljoner kr, ramtillskott på
59,4 miljoner kr samt effektiviseringar på 40,0 miljoner kr. Det justerade resultatet
för 2022 blir då 91,0 miljoner kr. Bilaga 2
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Saga Carlgren (V) yrkar på egen driftsbudget från vänsterpartiet. Vänsterpartiet
föreslår en driftsbudget för 2022 med kompensation för personalkostnadsökningar,
jämställdhetssatsning och bristyrken, samt låglönesatsning kommunal på
100 miljoner kr, tillskott via resursfördelningsmodeller för BUN, GVN, HSN och
SON på totalt 85,3 miljoner kr, externa avtal och interna priser 43,5 miljoner kr,
ramtillskott på 91,2 miljoner kr samt effektiviseringar på 15,0 miljoner kr. Det
justerade resultatet för 2022 blir då 20,0 miljoner kr. Bilaga 3
Lars Engelbrektsson (SD) yrkar på egen driftsbudget från sverigedemokraterna.
Sverigedemokraterna föreslår en driftsbudget för 2022 med kompensation för
personalkostnadsökningar, jämställdhetssatsning och bristyrken på 76,6 miljoner kr,
tillskott via resursfördelningsmodeller för BUN, GVN, HSN och SON på totalt
85,3 miljoner kr, externa avtal och interna priser 43,5 miljoner kr, ramtillskott på
82,9 miljoner kr samt effektiviseringar på 43,3 miljoner kr. Det justerade resultatet
för 2022 blir då 80,0 miljoner kr. Bilaga 4
Lisbeth Bokelund (MP) yrkar på egen driftsbudget från miljöpartiet. Miljöpartiet
föreslår en driftsbudget för 2022 med kompensation för personalkostnadsökningar,
jämställdhetssatsning och bristyrken på 80 miljoner kr, tillskott via resursfördelningsmodeller för BUN, GVN, HSN och SON på totalt 85,3 miljoner kr, externa avtal
och interna priser 43,5 miljoner kr, ramtillskott på 84,2 miljoner kr samt inga
effektiviseringar. Det justerade resultatet för 2022 blir då 22,0 miljoner kr. Bilaga 5
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på samtliga yrkanden och finner att
regionstyrelsens driftbudgetförslag bifalls. Votering begärs. Ordförande ställer
proposition på socialdemokraternas driftbudgetförslag, vänsterpartiets driftbudgetförslag, sverigedemokraternas driftbudgetförslag och miljöpartiets driftbudgetförslag
och finner att socialdemokraternas driftbudgetförslag bifalls. Regionfullmäktige har
således beslutat att som motförslag till huvudförslaget ställa Meit Fohlins yrkande.
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på regionstyrelsens driftbudgetförslag och socialdemokraternas driftbudgetförslag och finner att regionstyrelsens
förslag vinner bifall. Votering begärs. Som propositionsordning i omröstningen gäller
ja-röst för regionstyrelsens förslag till driftbudget och nej-röst för bifall till socialdemokraternas förslag till driftbudget. 34 ledamöter röstar ja. 18 ledamöter röstar
nej. 19 ledamöter avstår. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Regionstyrelsens förslag till driftbudget vinner majoritet och bifalls.
forts

24 (112)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-06-21

RF § 85 forts
RS 2021/7

Anmälan om reservation inkommer från samtliga ledamöter i socialdemokraterna,
vänsterpartiet och miljöpartiet till förmån för egna förslag till driftbudget.
Anmälan om reservation inkommer från samtliga ledamöter i feministiskt initiativ till
förmån för vänsterpartiets driftbudget.
Driftsbudget 2022
Utgångsläge enligt plankalkyl

(184 mnkr)
C-M-L-KD

A. Personalkostnadskompensation
Personalkostnadskompensation

68,6

Jämställdhetssatsning och rekrytering bristyrken

11,4

Summa personalkostnadskompensation

80,0

B. Resursfördelningsmodeller
Resursfördelningsmodell BUN

3,6

Resursfördelningsmodell GVN

6,3

Resursfördelningsmodell HSN

45,5

Resursfördelningsmodell SON

29,9

Summa resursfördelningsmodeller

85,3

C. Externa avtal och interna prishöjningar
Externa avtal

27,2

Interna priser regionstyrelseförvaltningen

4,2

Interna priser teknikförvaltningen

1,2

Förändring internhyra

10,4

Summa externa avtal och interna priser

43,5
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D. Ramtillskott
RS: Office 365

4,0

RS: Fakturahantering och e-handelssystem inkl. support

2,8

RS: E-arkiv

2,0

RS: Övergång till e-arkiv

0,5

RS: Belastningsattacker

0,8

RS: Generellt ramtillskott

4,1

TN: Allmän kollektivtrafik

5,6

TN: Särskild kollektivtrafik

0,5

TN: Kapitalkostnader beläggningsprogram

1,3

TN: Kapitalkostnader gatubelysning

0,2

TN: Kapitalkostnader till följd av exploatering

3,5

TN: Generellt ramtillskott

1,0

MBN: Planberedskap

1,0

BUN: Barn och elevhälsa

2,0

BUN: Kompetensförsörjning

1,0

BUN: Ökade hyreskostnader

2,1

BUN: Generellt ramtillskott

5,0

GVN: Generellt ramtillskott

1,0

SON: Våld i nära relation

2,6

HSN: Generellt ramtillskot

5,0

ÖFN: Förstärkning kansli

0,7
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RS: Etablering Blått centrum

0,5

MBN: Världsarvssamordnare

0,8

RS: Trygghetsboende

0,6

GVN: Aktiva arbetsmarknadsinsatser

1,0

RS: Landsbygdsutveckling fokus skola

1,0

RS: Val 2022

1,7

HSN: Mottagning Första linjen

4,7

Summa ramtillskott

58,0

E. Effektivisering
Regionstyrelsen

-3,1

Tekniska nämnden

-4,4

Miljö- och byggnämnden

0

Barn- och utbildningsnämnden

-7,2

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

-1,9

Socialnämnden

-10,2

Hälso- och sjukvårdsnämnden

-16,5

Summa effektiviseringar

-43,3

Övriga förändringar
Reavinst

-10,0

Summa förändringar

-10,0

Summa justeringar (A+B+C+D+E)

214,0

Budgeterat resultat

101,5
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Investeringsbudget
Eva Nypelius (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag till beslut.
Meit Fohlin (S) yrkar på socialdemokraternas förslag på investeringsbudget att tillföra
10 miljoner i särskilda klimatinvesteringar.
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på regionstyrelsens förslag på
investeringsbudget och Meit Fohlins yrkande på socialdemokraternas investeringsbudget och finner att regionstyrelsens förslag vinner bifall.
Anmälan om reservation inkommer från samtliga ledamöter i vänsterpartiet.
Investeringsbudget 2022-2023
Investeringsbudget 2022-2023 – regionstyrelsens förslag
(mnkr)
2022

2023

5,0

5,0

Regionstyrelsen (regionstyrelseförvaltningen)
-

Investeringspott

-

Lokalinvesteringar kök

10,0

10,0

-

IT-investeringar i gemensam infrastruktur

17,0

17,0

-

Landsbygdsutveckling

2,0

2,0

-

Windows server 2016 inkl cal

4,0

-

Utbyte Flexite

1,0

-

Programsystem Almedalen

1,0

Räddningstjänsten
-

Investeringspott

6,0

6,0
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Tekniska nämnden (teknikförvaltningen)
(skattefinansierad)
-

Investeringspott

6,56

6,56

-

Mark-och stadsmiljö, gator och vägar

30,0

30,0

-

Biljettsystem kollektivtrafik

-

Obligatorisk ventilationskontroll

15,0

15,0

-

Investeringar för fastighetsägaransvar

60,0

60,0

-

Hamnverksamhet

3,5

3,5

5,0

(avgiftsfinansierad)
-

VA verksamhet

125,75

125,44

-

Avfallshantering

7,5

7,5

-

Hamnverksamhet

7,5

4,0

-

Anpassning fl 7, landgång, bilramp

30,0

Miljö- och byggnämnden (samhällsbyggnadsförvaltningen)
-

Investeringspott

0,5

0,5

Barn- och utbildningsnämnden
(utbildnings- och arbetslivsförvaltningen)
-

Investeringspott

13,0

6,0

-

Alléskolan

54,0

47,0

-

Lokalinvesteringar förskola

33,5

20,0

-

Lokalinvesteringar grundskola, särskola

8,0

25,0
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Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
(utbildnings- och arbetslivsförvaltningen)
-

Investeringspott

5,5

-

Lokalinvesteringar gymnasieskola

5,0

-

Lokalinvesteringar vuxenutbildning

5,5

4,0

Socialnämnden (socialförvaltningen)
-

Investeringspott

8,0

8,0

-

Tingsbrogården

24,0

18,0

-

Äldreboende Klintehamn

-

Lokalinvesteringar LSS

70,0
22,5

Hälso- sjukvårdsnämnden (hälso- och sjukvårdsförvaltningen)
-

Investeringspott

32,0

32,0

-

Angiografiutrustning

-

PCI – Percutan Coronal Intervention

-

Anestesiarbetsstationer/Narkosapparater

5,0

-

Patientkallelsesystem

2,0

2,0

-

Lokalinvesteringar hälso- och sjukvård

10,0

9,0

Investeringsbudget totalt

554,8

562,5

varav avgiftsfinansierat

170,7

136,9

varav skattefinansierat

384,0

425,6

7,0
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Uppdrag
Eva Nypelius (C) tillstyrker regionstyrelsens förslag till uppdrag:
 Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma senast 20 augusti med förslag till
fördelning av budget per nämnd för kompensation av höjda internhyror samt
försörjningsavdelningens höjda priser.
 Tekniska nämnden får i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen 2021
med underlag gällande 25 miljoner som är avsatta för trafiklösning vid kryssningskajen.
 Tekniska nämnden får i uppdrag att kommentera sina investeringar till budgetavstämningen 2021 med fokus på kompletteringsbudget och plan.
 Socialnämnden får i uppdrag att återkomma till budgetavstämningen 2021 med
driftkonsekvenser av äldreomsorgspengar för att minska hyreskostnader långsiktigt för Tingsbrogården.
 Barn- och utbildningsnämnden får i uppdrag att återkomma med komplettering
gällande omfördelning över åren för tillfälliga lokaler för förskola och skola.
Meit Fohlin (S) yrkar på socialdemokraternas förslag till uppdrag:
 Regionstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden får i uppdrag
att tillsammans ta fram förslag på hur beroende- och missbruksvården kan
utvecklas i syfte att förstärka arbetet och stärka samverkansstrukturer mellan de
verksamheter som bidrar till att människor kan bryta sitt beroende. Uppdraget ska
särskilt redovisa hur insatserna tar hänsyn till den inte sällan bakomliggande
komplexiteten och därmed behov av samordnade insatser.
 Hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att utreda
förutsättningarna för Region Gotland att inrätta en s.k. familjecentral och
därigenom förstärka det preventiva arbetet med barn och unga.
 Regionstyrelsen, socialnämnden, hälso- och sjukvårdsnämnden och gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden får i uppdrag att tillsammans ta fram förslag på
hur arbetet med den unga vuxna i centrum kan förstärkas genom ökad
samordning och anpassade insatser.
 Regionstyrelsen får i uppdrag att analysera Gotlands negativa utveckling av relativ
bruttoregionalprodukt och föreslå åtgärder för att stärka denna och öka
konkurrenskraften gentemot övriga riket.
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Eva Nypelius (C) yrkar avslag på socialdemokraternas förslag till uppdrag.
Saga Carlgrens (V) yrkar på vänsterpartiets förslag till uppdrag:
 Kostnaderna för att genomföra samhällsnyttiga byggprojekt har de senaste åren
ökat kraftigt. I det senaste fallet med den planerade ombyggnationen av akuten på
lasarettet riskerade kostnaderna att bli i nivå med det skandalomsusade nya
Karolinska. Exemplet visar att situationen är ohållbar. Ett offentligägt byggbolag
med uppdrag att bygga både samhällsviktiga byggnader och hyresrätter med
rimliga hyror skulle kunna vara en väg framåt för att få ned prisnivåerna för
nybyggnation.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheten att starta ett
offentligägt byggbolag inom Region Gotland.
Kompetensförsörjningen är en allt större utmaning för Region Gotland. För att fler
ska vilja arbeta i viktiga och samhällsbärande yrken inom välfärden på Gotland
behöver personalpolitiken än mer fokusera på att skapa bra förutsättningar för
medbestämmande på arbetsplatsen och goda arbetsvillkor. Förstärkt grundbemanning eller s.k. ”överanställningar” är ett bra sätt att skapa kontinuitet i
verksamheterna, minska sjukskrivningar och kostnader för hyrpersonal och vikarier.
Ett arbete i denna riktning är påbörjat men behöver få betydligt mer genomslag och
yrkar därför:
 att förstärka grundbemanningen särskilt i de verksamheter som idag har höga
sjuktal eller är beroende av hyrpersonal.
 att förstärka personalens medbestämmande genom att utveckla förbättrade
former för personalstyrd verksamhetsutveckling och dialog.
Eva Nypelius (C), Meit Fohlin (S) och Bo Björkman (S) yrkar avslag på vänsterpartiets förslag till uppdrag.
Gerd Holmgren (Fi) yrkar bifall på vänsterpartiets andra uppdrag gällande grundbemanning.
Ordförande Inger Harlevi (M)ställer proposition på regionstyrelsens förslag till
uppdrag och finner att de bifalls.
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på Meit Fohlins uppdragsyrkanden
där Eva Nypelius yrkat avslag och finner att uppdragsyrkandena avslås. Votering
begärs. Som propositionsordning i omröstningen gäller ja-röst för Eva Nypelius
avslagsyrkande och nej-röst för bifall till socialdemokraternas förslag till uppdrag.
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35 ledamöter röstar ja. 30 ledamöter röstar nej. 5 ledamöter avstår. 1 ledamot
frånvarande. Av bilaga till protokollet framgår hur var och en röstar.
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på Saga Carlgrens första uppdragsyrkande ”Att utreda möjligheten att starta ett offentligägt byggbolag inom Region
Gotland.” som Eva Nypelius (C), Meit Fohlin (S) och Bo Björkman yrkat avslag på
och finner att uppdragsyrkandet avslås.
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på Saga Carlgrens andra uppdragsyrkande ”Att förstärka grundbemanningen särskilt i de verksamheter som idag har
höga sjuktal eller är beroende av hyrpersonal. Att förstärka personalens medbestämmande genom att utveckla förbättrade former för personalstyrd verksamhetsutveckling och dialog.” som Gerd Holmgren (Fi) yrkat bifall till och Eva
Nypelius, Meit Fohlin (S) och Bo Björkman (S) yrkat avslag på och finner att
uppdragsyrkandet avslås.
Ordförande Inger Harlevi (M) ställer proposition på Lisbeth Bokelunds uppdragsyrkanden som Eva Nypelius yrkat avslag på och finner att uppdragsyrkandena avslås.
Regionstyrelsens förslag till uppdrag vinner majoritet och bifalls.
Anmälan om reservation inkommer från samtliga ledamöter i vänsterpartiet till
förmån för egna förslag till uppdrag.
Anmälan om reservation inkommer från samtliga ledamöter i feministiskt initiativ till
förmån för vänsterpartiets förslag till uppdrag gällande grundbemanning.
Anmälan om reservation inkommer från samtliga ledamöter i miljöpartiet till förmån
för egna förslag till uppdrag.
Anmälan om reservation inkommer från samtliga ledamöter i vänsterpartiet
gällande avslagsbeslutet för miljöpartiets förslag till uppdrag.
Anmälan om reservation inkommer från samtliga ledamöter i miljöpartiet gällande
avslagsbeslutet för vänsterpartiets förslag till uppdrag.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-19
RS 2021-05-26, § 142
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Magnus Nypelius
Systemhandläggare

Tekniska nämnden

Taxekonstruktion och prissättning vattenhämtställen
Förslag till beslut

1. Tekniska Nämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta att fastställa förslag
till ny Taxa för hämtning av tillfälligt vatten (Bilaga A) och överlämnar den
till regionstyrelsen för beslut.
2. Tekniska Nämnden föreslår Regionfullmäktige att besluta att Taxa för
hämtning av tillfälligt vatten träder i kraft 2022-01-01.

Sammanfattning

Region Gotland har under lång tid lidit av vattenbrist och detta har drabbat både
innevånare anslutna till de allmänna VA-ledningarna samt enskilda anläggningar. Som
i en del av lösningen på vattenförsörjningen för hela Gotland, har VA-avdelningen
påbörjat en utbyggnad av ett nät av vattenkiosker. Idag finns det 8 st vattenkiosker på
södra Gotland men det planeras även för vattenkiosker i Visby och Fårösund. I dessa
vattenkiosker kan innevånare hämta större mängder vatten på ett enkelt och säkert
sätt. För att säkerställa att VA-kollektivet inte får ta hela kostnaden för detta nätverk
måste det fastställas en taxa som gäller för de kunder som utnyttjar systemet med
vattenkiosker.
Det finns också en möjlighet att hyra brandposter för hämtning av tillfälligt vatten.
Detta har funnits som en tjänst sedan innan 2000 men det saknas en fastställd taxa
för vad kunderna ska betala för avgifter för denna tjänst.
Förslaget på ny taxa gällande hämtning av tillfälligt vatten samlar dessa två tjänster i
en taxa som ska ge kostnadstäckning för de kostnader som VA-kollektivet har för
dessa tjänster. Då dessa tjänster går utöver det uppdrag som VA-lagen föreskriver ska
dessa tjänsters kostnader bäras av de intäkter som genereras av tjänsterna.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 20xx/xxxx

Avgifterna som föreslås gälla från och med 2022-01-01 är enligt tabell nedan.
Avgifter för uthyrning av brandpoströr med tillhörande vattenmätare.
Utan moms

Med moms

a)

Grundavgift - engångskostnad

500kr

625kr

b)

Dygnshyra brandpoströr

20kr

25kr

c)

Avgift per hämtad m³, tekniskt vatten

27kr

33,75kr

d)

Förlorat eller skadat brandpoströr

8 000kr

10 000kr

Avgifter för abonnemang till Region Gotlands vattenkiosker.
Utan moms

Med moms

a)

Grundavgift - engångskostnad

500kr

625kr

b)

Nyckelhyra årskostnad

400kr

500kr

c)

Avgift per hämtad m³, tekniskt vatten

27kr

33,75kr

d)

Förlorad nyckel

500

625

Ärendebeskrivning

Förslag till införande av en ny taxa för hämtning av tillfälligt vatten enligt bilaga A.

Bedömning

Införandet av en taxa för hämtning av tillfälligt vatten kommer att ge en
kostnadstäckning för de kostnader som VA-kollektivet har för utbyggnad och
underhåll av dessa tjänster. VA-lagen ger inte utrymme för att belasta VA-kollektivet
för dessa kostnader och de innevånare som använder systemet ska bära kostnaderna
för tjänsten.
Barn- och genusperspektiv – ej aktuellt i detta ärende.
Landsbygdsperspektiv – Förslaget rör de innevånare som utnyttjar systemet med
hämtning av tillfälligt vatten.
Ekonomisk konsekvensanalys – Införandet av en taxa för hämtning av tillfälligt
vatten krävs för att systemet ska kunna utvecklas och kostnaderna lyftas bort från
VA-kollektivet. Detta innebär att onödiga VA-taxehöjningar kan undvikas då
systemet med hämtning av tillfälligt vatten blir självbärande kostnadsmässigt.

Beslutsunderlag

Bilaga A förslag till Taxa för hämtning av tillfälligt vatten
Tjänsteskrivelse 2021-06-30
Bilaga Uträkning m3pris vattenkiosk
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 20xx/xxxx

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen

3 (3)

Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR HÄMTNING AV TILLFÄLLIGT VATTEN

Antagen av regionfullmäktige 2021-xx-xx.
Taxan gäller från och med 1 januari 2022.
Huvudman för den allmänna vatten- och avloppsanläggningen är Region Gotland.
Förvaltningen av VA-anläggningen handhas under tekniska nämnden av teknikförvaltningen.
Avgifter enligt denna taxa ska betalas till huvudmannen.
Inledande bestämmelser
§ 1 Denna taxa gäller för uttag av tillfälligt vatten genom Region Gotlands allmänna
vattenledningsnät.
Avgifter
§ 2 Avgifter för uthyrning av brandpoströr med tillhörande vattenmätare tas ut enligt tabell
nedan.

a)
b)
c)
d)

Grundavgift - engångskostnad
Dygnshyra brandpoströr
Avgift per hämtad m³, tekniskt vatten
Förlorat eller skadat brandpoströr

Utan moms
500kr
20kr
27kr
8 000kr

Med moms
625kr
25kr
33,75kr
10 000kr

§ 3 Avgifter för abonnemang till Region Gotlands vattenkiosker tas ut enligt tabell nedan.

a)
b)
c)
d)
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Grundavgift - engångskostnad
Nyckelhyra årskostnad
Avgift per hämtad m³, tekniskt vatten
Förlorad nyckel

Utan moms
500kr
400kr
27kr
500

Med moms
625kr
500kr
33,75kr
625

Författningssamling för Region Gotland

TAXA FÖR HÄMTNING AV TILLFÄLLIGT VATTEN

Allmänna och övriga villkor
§ 4 Avgift enligt 2 a), och b) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt
beslut av huvudmannen. Avgift enligt 2 c) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning
förbrukad vattenmängd.
Avgift enligt 3 a), och b) debiteras i efterskott per månad, kvartal, tertial eller halvår enligt
beslut av huvudmannen. Avgift enligt 2 c) debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning
förbrukad vattenmängd.
Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, ska erläggas dröjsmålsränta på
obetalt belopp enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle skett.
Sker enligt huvudmannens beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får mellanliggande
debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter
verklig förbrukning ska ske i genomsnitt minst en gång per år.
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ÅRSRAPPORT
År: 2020 Anl. nr. Sproge

Vattenkiosk
Elmätare
Tariff 2 Förbr.
kWh
kWh

Utg dricksvatten Tariff 1
m3
m3/d
kWh

Kostnad vattenkiosk

Förbr
kWh/m3

Energikostnad

Totalt/år

Antal

Pris

1000

1

1000

4320

12

360

Uppkoppling internet

5970,4

1756

3,4

Produktionskostnad för vatten utan driftpersonal

13066,67

1

392000

16800

48

350

Energi anslutningsavgift

Mätstars
årsskifte

Kommunikation

51

Ingår i investering

1499
Produktion

Jan
Feb
Mar
Apr
Maj
Jun
Jul

17,3
11
11,3
142,9
190
278
303

0,6
0,4
0,4
4,8
6,1
9,3
9,8

1661
1825
1985
2108
2258
2283
2310

162
164
160
123
150
25
27

162
164
160
123
150
25
27

0
0
0
0
0
0
0

9,4
14,9
14,2
0,9
0,8
0,1
0,1

Aug
Sep
Okt
Nov

423
173
82
53

13,6
5,8
2,6
1,8

2339
2369
2394
2417

29
30
25
23

29
30
25
23

0
0
0
0

0,1
0,2
0,3
0,4

Provtagning utökat

Investering inkl installation/driftsättning
Driftkostnad personal
Nyckelhantering/årskostnad

5000

0

Reservdelar

1166,667

Summa

47323,73

Kr/m3

26,94973

Avskrivning 30 år. Investeringskostnad delas upp på årsbasis
2 gånger månad=restid+arbetstid+övertid=4h
Årskostnad ska täcka kostnad för nyckelhantering och admin

35000

10% av anskaffningsvärde= 35000kr Nyckelhållare,säkringar,elektonik,ventiler osv.

VA-avdelningen, Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/1888
9 juni 2021

Anders Wahlund

Tekniska nämnden

Riktlinjer för skyddsavstånd till kommunala
avloppsanläggningar
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att anta riktlinjer för skyddsavstånd till kommunala
avloppsanläggningar.

Sammanfattning

I dagsläget så finns det inga klara regler för skyddsavstånd till avloppsanläggningar.
De tidigare reglerna som fanns i plan-och bygglagen (PBL) har tagits bort då de var
anpassade till gammal teknik.
För att fylla ut detta tomrum av regler så har VA-avdelningen tagit fram dessa
riktlinjer. Riktlinjerna får stor nytta även utanför teknikförvaltningen (TKF) i
exempelvis plan- och byggärenden. Det bör även göra det enklare för byggherrarna
att veta vad som gäller och ge tydliga gränser.
Riktlinjerna gäller för nybyggnation eller ändrad verksamhet av bostäder, hotell
liknande verksamhet, vårdverksamhet, livsmedelsverksamhet samt barn och
ungdomsverksamhet. Riktlinjerna styr upp vilket skyddsavstånd som gäller för
respektive verksamhet mot kommunala avloppsreningsverk och pumpstationer.
Riktlinjerna gäller inte för befintliga bostäder och verksamheter men kan påverka
eventuell utbyggnad eller ändring av användande.
I riktlinjerna har tagits med aspekterna kring doft från avloppsanläggningar som
tidigare styrdes i PBL, det har även tagits med aspekterna kring att bakterier kan
spridas via luften.
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VA-avdelningen, Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2021/1888

Ärendebeskrivning

I dagsläget så finns det inga klara regler för skyddsavstånd till avloppsanläggningar,
för att få till tydligare regler kring detta så har VA-avdelningen tagit fram dessa
riktlinjer.
Detta bör förenkla arbetet inte bara för VA-avdelningen utan även för bygglov,
planavdelning och även byggherrar att veta vad som gäller med tydliga gränser.
De tidigare reglerna som fanns i PBL har tagits bort då de var anpassade till gammal
teknik så det finns bara de rekommendationer som finns i skriften ”Bättre plats för
arbete” kvar och de härrör från det föråldrade regelverket som inte gäller längre.
I PBL behandlades bara skyddsavstånden till avloppsreningsanläggningarna medan i
dessa riktlinjer även har tagits med pumpstationer.
I dessa riktlinjer för skyddsavstånd till kommunala avloppsanläggningar har även
tagits med aspekten kring spridning av bakterier via luften.
Det har även tagits in att gälla för känslig verksamhet såsom livsmedelsverksamhet,
vårdverksamhet eller verksamheter för barn och ungdomar såsom dagis, fritidsgårdar
och lekparker.
Remissyttranden har inhämtas från flertalet funktioner inom olika förvaltningar inom
Region Gotland och även från Länsstyrelsen.
Bedömning

Riktlinjerna bedöms kunna effektivisera bygglovsärenden och planprocesser då det
blir ett tydligare regelverk som alla instanser kan rätta sig efter. Byggherrar kan redan
i sin planering veta vad som gäller och slipper göra om sitt arbete på grund av
otydligheter i regelverket.
Riktlinjerna är till för att skydda person mot smitta och olägenhet men även att
skydda de ekonomiska intressen som regionen har med tanke på krav som kan
uppstå som tvingar fram dyra åtgärder på avloppsanläggningarna. Riktlinjerna gäller
inte för befintliga bostäder och verksamheter men kan påverka eventuell utbyggnad
eller ändring av användande.
Barn- och genusperspektiv – I riktlinjerna värnas barn och ungdomars hälsa
genom att skyddsavstånden gäller även mot dagis, fritidsgårdar och lekplatser.
Landsbygdsperspektiv - Riktlinjerna gäller samtliga kommunala
avloppsanläggningar både i tätorter och på landsbygden.
Ekonomisk konsekvensanalys - Riktlinjerna minskar risken för att
avloppsanläggningarna tvingas till dyra ombyggnationer på grund av att bebyggelse
kommer för närma och störs av lukt eller bakterier.
Beslutsunderlag

Riktlinjer för skyddsavstånd
Tjänsteskrivelse 2021-06-09
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Skyddsavstånd

1. Bakgrund
Dessa riktlinjer gällande skyddsavstånd med avseende på lukt och smitta i anslutning till
kommunala avloppsanläggningar på Gotland har tagits fram av Teknikförvaltningen. Hälsoaspekten för känsligare verksamhet med avseende på spridandet av bakterier via luft har
tagits med.
Reglerna gäller för nybyggnation eller nyinrättande av boende och verksamheter samt även
nybyggnation av kommunal avloppsanläggning. Riktlinjerna gäller inte för befintliga bostäder och verksamheter men kan påverka eventuell utbyggnad eller ändring av användande.
Dessa riktlinjer är inte juridiskt bindande, avsteg kan förekomma men måste föregås av en
utredning.
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De tidigare reglerna som fanns i PBL har tagits bort då de var anpassade till gammal teknik
så det finns bara de rekommendationer som finns i skriften ”Bättre plats för arbete” kvar
och de härrör från det föråldrade regelverket som inte gäller längre.
Lukt från avloppsreningsanläggning uppkommer främst i de första reningsstegen (grovrens,
försedimentering) samt från slamhanteringen. Lukt kan även genereras i biologiska reningen vid driftsproblem. Från eftersedimentering uppstår det sällan luktproblem.
Från pumpstationer uppstår främst lukt om uppehållstiden i ledningsnät eller pumpstationen är för lång.
Olika undersökningar har visat att spridning av bakterier sker från avloppsreningsanläggning. Redan på ett avstånd av 200 m från avloppsreningsanläggningen är dock antalet bakterier obetydligt jämfört med normala förhållanden. Även miljöbalken är relevant i
sammanhanget då framför allt lukt kan innebära risk för olägenhet för människors
hälsa enligt miljöbalken 9 kap. 3 §.

2. Kartläggningens tillvägagångsätt
Arbetet påbörjades med en kartläggning av de kommunala avloppsreningsanläggningar och
pumpstationer som finns på Gotland och hur terrängen ser ut runt om samt vilket avståndet är till närliggande boende (bostäder, hotell etc.). Även vilka anläggningar som fått klagomål under senare år.
En sondering av hur andra VA-huvudmän har tänkt och gjort är genomförd för att hitta
goda exempel.
Utifrån de uppgifter som framkommit i kartläggningen så har ett regelverk för skyddsavstånd beroende på typ och storlek på anläggningen tagits fram.
Remissyttranden har inhämtas från flertalet funktioner inom olika förvaltningar inom Region Gotland och även från Länsstyrelsen.
3. Regler för skyddsavstånd vid nybyggnation eller ändring av
verksamhet
Runt avloppsreningsanläggningarna är det framtaget en skyddszon som är delat med yttreoch inregräns.
Utanför den yttreskyddszonen bedöms att luktstörning sällan förekomma och att bakteriehalterna i luft från reningsanläggningen är obetydliga.
Innanför yttreskyddszon kan luktstörningar uppstå vid vissa normalt förekommande arbeten, bakteriehalterna i luft från reningsanläggningen bedöms vara obetydliga.
Innanför inreskyddszon kan luktstörningar förekomma under normal drift och bakterier
från reningsanläggningen kan förekomma i luften.

2 (6)

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]












Skyddsavstånd

Nybyggnation av boende och vårdverksamhet med övernattning får inte ske inom yttre
skyddszonen.
Känslig verksamhet är de verksamheter som främst är känsliga för risken för spridande
av bakterier via luften. Detta kan vara livsmedelsverksamhet, vårdverksamhet eller
verksamheter för barn och ungdomar såsom dagis, fritidsgårdar och lekparker.
Med livsmedelsverksamhet menas restauranger, café eller kommersiell livsmedelsproduktion dock ej åkrar.
Inom inre skyddszonen är det endast tillåtet att upprätta verksamheter som inte är
känsliga för luktstörningar och förhöjda halter av bakterier i luft. Dessa kan exempelvis
vara verkstäder, lager/förrådsverksamheter, försäljning dock ej livsmedelsförsäljning.
Skyddszonen mäts från gränsen för reningsverksområdet. Det kan vara ett klart avgränsat område på en fastighet eller en hel fastighet, vad som gäller för varje avloppsreningsanläggning framgår i tabellen under punkt 4, exempel på reningsverksområde
finns i bilden under punkt 5.
Gränsen räknas för boende och inomhusverksamheter fram till byggnad samt för utomhusverksamheter fram till kanten för området för den känsliga delen i verksamheten.
Vid avloppsreningsanläggning med efterföljande övertäckt infiltration så har infiltrationen samma skyddsavstånd som övriga avloppsreningsanläggningen.

3.1 Skyddsavstånd för kommunal avloppsreningsanläggning
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Avloppsreningsanläggningens
dimensionerande
storlek (pe)

Täckning av
spillvattenbassäng/damm

Skyddsavstånd
Yttre
skyddszon

Skyddsavstånd
Inre
skyddszon

>10000

Öppna bassänger och
dammar

500 meter

300 meter

>10000

300 meter

300 meter

1000 till 10000

Överbyggnad anpassad
för att dämpa lukt och
spridande av bakterier
Öppna dammar

500 meter

300 meter

1000 till 10000

Öppna bassänger

300 meter

300 meter

1000 till 10000

200 meter

200 meter

< 1000

Överbyggnad anpassad
för att dämpa lukt och
spridande av bakterier
Öppna dammar

300 meter

200 meter

< 1000

Öppna bassänger

200 meter

200 meter

< 1000

Överbyggnad anpassad 100 meter
100 meter
för att dämpa lukt och
spridande av bakterier
Med hänsyn till bakteriehalter i luft så skall inte skyddsavstånd till avloppsreningsanläggning med öppna anläggningsdelar understiga 200 meter. En täckt infiltrationsbädd räknas
som överbyggd anläggningsdel i detta hänseende.
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Skyddsavstånd

3.2 Kommunal avloppsreningsanläggnings skyddsavstånd till känslig verksamhet

Med tanke på spridande av bakterier via luft så är vissa verksamheter känsliga och bör inte
ligga närma en avloppsreningsanläggning.
 Skyddsavstånd till livsmedelsverksamhet ska inte understiga 200 meter.
 Skyddsavstånd till vårdverksamhet med endast dagvård ska inte understiga 200 meter.
 Skyddsavstånd till platser och verksamheter för barn och ungdomar exempelvis dagis,
fritids, lekplatser ska inte understiga 200 meter.
3.3 Skyddsavstånd till pumpstationer

Skyddsavståndet räknas från pumpstationens yttervägg.
 Vid nybyggnation av pumpstationer skall eftersträvas 200 meters skyddsavstånd till boende och känslig verksamhet.
 Vid nybyggnation av boende kring befintlig pumpstation gäller 100 till 200 meter
skyddsavstånd.
 Vid nyetablering av livsmedelsverksamhet gäller 200 meter skyddsavstånd.
 Skyddsavstånd till utomhusverksamheter såsom pooler, lekplatser m.m. är 100 meter.
 I tätbebyggt område kan det vara svårt att få till avståndet och då måste åtgärder vidtas
för att minimera risken för störningar samt en dialog tas med VA-avdelningen för överenskommelse om att minska skyddsavståndet.
3.4 BDT-reningsanläggning

Vid anläggning för BDT-reningsanläggning är risken för lukt- och bakteriestörningar
mindre än från en traditionell avloppsreningsanläggning med blandat spillvatten.
Erfarenheterna är små i dagsläget men det bör räcka med 100 meters skyddsavstånd.
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3.5 Nybyggnation av avloppsreningsanläggning

Vid nybyggnation av avloppsreningsanläggning skall tabellen under punkt 3.1 följas. Det
skall även tas hänsyn till om avloppsreningsanläggningen under överskådlig tid behöver
byggas ut till en storlek med större skyddsavstånd.
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4. Gällande skyddsavstånd från de olika kommunala avloppsreningsanläggningarna
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Avloppsreningsanläggning
Burgsvik ARV
Burs ARV
Eskelhems ARV
Ethelhem ARV
Fårösund ARV
Garde ARV
Havdhem ARV
Hemse ARV
Kappelshamn ARV
Katthammarsvik
ARV
Klintehamns ARV
Ljugarn ARV
Lye ARV
Martebo ARV
När ARV
Roma ARV
Ronehamn ARV
Slite ARV
Stånga ARV
Stånga, Bevattningsdammar
Sudersand ARV
(Fårö)
Tingstäde ARV
Träkumla dammar
Valleviken ARV
Visby ARV
Väskinde ARV
Västris Tingstäde
ARV

Täckning
Byggnad
Dammar
Byggnad
Dammar
Byggnad
Dammar
Dammar
Dammar
Byggnad
Byggnad

Yttre
Skyddsavstånd
200 meter
300 meter
100 meter
300 meter
200 meter
300 meter
300 meter
500 meter
100 meter
200 meter

Inre
Skyddsavstånd
200 meter
200 meter
100 meter
200 meter
200 meter
200 meter
200 meter
300 meter
100 meter
200 meter

Reningsverksområde
Upplåtet område
Upplåtet område
Upplåtet område
Upplåtet område
Upplåtet område
Upplåtet område
Upplåtet område
Hela fastigheten
Hela fastigheten
Upplåtet område

Byggnad
Byggnad
Byggnad
Byggnad
Byggnad
Dammar/Byggnad

500 meter
200 meter
100 meter
100 meter
100 meter
500/200 meter

300 meter
200 meter
100 meter
100 meter
100 meter
300/200 meter

Byggnad
Öppna bassänger
Dammar
Dammar

100 meter
300 meter
500 meter
500 meter

100 meter
300 meter
300 meter
300 meter

Upplåtet område
Upplåtet område
Upplåtet område
Upplåtet område
Upplåtet område
Hela fastigheten/
Upplåtet område
Upplåtet område
Upplåtet område
Hela fastigheten
Hela fastigheten

Byggnad/
infiltrationsbädd
Byggnad
Dammar
Byggnad
Öppna bassänger
Dammar
Infiltrationsbädd

100 meter

100 meter

Upplåtet område

100 meter
300 meter
100 meter
500 meter
300 meter
200 meter

100 meter
200 meter
100 meter
300 meter
200 meter
200 meter

Upplåtet område
Upplåtet område
Upplåtet område
Hela fastigheten
Hela fastigheten
Upplåtet område
kring infiltration
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5. Exempel på reningsverksområde

ARV

Reningsverksområde

Tillfartsväg inom fastighetsgräns

Större fastighet där en mindre yta är upplåten för avloppsreningsanläggningens verksamhet. Reningsverksområdet räknas från gränsen på
det upplåtna området (röd linje).
Tillfartsväg i smal fastighetsremsa ingår inte i reningsverksområdet i
skyddsavståndssynpunkt.

Fastighetsgräns
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Upplåtet område för avloppsreningsanläggningen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/2333
8 juli 2021

Isak Malm

Tekniska nämnden

Förändring av snöröjningskriterier
Förslag till beslut



Tekniska nämnden beslutar att förändra snöröjningskriterierna för när
snöröjning ska inledas på huvudgator och genomfartsleder i Visby från 7 cm
till 3 cm snödjup.



Beslutet gäller från vintern 2022/2023 till 2026/2027

Sammanfattning

Teknikförvaltningen har snöröjningskriterier som innebär att huvudgator och
genomfartsleder snöröjes först när snödjupet nått 7 cm.
https://www.gotland.se/67781
På grund av problem till exempel på Norderväg i Visby föreslår teknikförvaltningen
förändra snöröjningskriterierna för när snöröjning ska inledas på huvudgator och
genomfartsleder i Visby från 7 cm till 3 cm snödjup.
Kriterierna ändras från vintern 2022/2023 och fram till 2026/2027 under en
avtalsperiod med upphandlade tjänster.
Bedömning

Genom att sänka från 7 cm till 3 cm kommer trafiksäkerheten ökas för att snön inte
kommer att bli packad på vägbanan. Tidigare år har problem uppstått till exempel i
korsningen Norra Hansegatan/Österväg i Visby där snön packas så att vägbanan blir
ojämn och hal. En konsekvens av de nya snöröjningskriterierna blir att sandning inte
krävs i samma utsträckning. Genom att vi minskar antalet sandnings tillfällen så
kommer det bli mindre sand på gator/torg och med detta så kommer luftmiljön få
mindre påverkan utav PM10.
Barn- och genusperspektiv –Ökad trafiksäkerhet för alla trafikanter.
Landsbygdsperspektiv – Förslaget rör endast Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys –Beslutet kommer att utvärderas då förvaltningen
är osäkra på de ekonomiska konsekvenserna och initialt tas kostnaderna inom
befintlig ram. På sikt kan kvalitén möjligen ökas till samma kostnad som idag.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-07-08
Presentation på sammanträde
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/1790
24 augusti 2021

Per Seigerlund

Tekniska nämnden

Friköp tomträtt Visby Fjärilen 4
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna upprättat köpeavtal för Gotland Visby
Fjärilen 4.

Sammanfattning

Innehavaren till tomträtten Visby Fjärilen 4 har ansökt om att få friköpa fastigheten.
Enligt Region Gotlands riktlinjer för ”Försäljning och köp av fastigheter, tomträtt
och arrende” ska tomträttsinnehavare efter ansökan och regionens medgivande få
friköpa tomträtten till ett pris motsvarande gällande taxeringsvärde på marken.
Teknikförvaltningen har därför upprättat ett förslag på köpekontrakt med
köpeskillingen 841 000 kronor, vilket motsvarar gällande marktaxeringsvärde, och
med tillträdesdagen 2021-11-01.
Bedömning

Barn- och genusperspektiv –inga konsekvenser.
Landsbygdsperspektiv – inga konsekvenser.
Ekonomisk konsekvensanalys – Gällande avgäld för Fjärilen 4 är 4 603 kronor/år.
Vid försäljning av fastigheter som upplåts med tomträtt förlorar teknikförvaltningen
en årligen återkommande intäkt. Nästa avgäldsperiod börjar 2022-07-01 och löper
t.o.m. 2032-06-30 och med dagens taxeringsvärden och nu gällande lagstiftning och
regionala riktlinjer skulle den årliga avgälden bli 28 009 kronor.
Beslutsunderlag

Ansökan om friköp av Visby Fjärilen 4 TN 2021/1790
Tjänsteskrivelse 2021-08-24
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Ärende TN 2021/1790
Datum
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Tjänsteskrivelse

TN 2021/1851
4 juni 2021

Björn Sandqvist

Tekniska nämnden

Hyresavtal Gotlands folkhögskola
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna 3 st. hyreskontrakt avseende följande
adresser, Franska vägen 4, Kustparksvägen 2 och Kustparksvägen 7 med
Offentliga Hus Bunge AB och för UAF, Folkhögskolan Gotlands lokalbehov

Sammanfattning

Folkhögskolan Gotland har bedrivit utbildning i Fårösund i före detta KA 3 lokaler
och haft Offentliga Hus Bunge AB, som hyresvärd med flera olika hyresavtal.
Folkhögskolan har tidigare haft vissa avtal direkt med Offentliga Hus Bunge AB vilka
nu faller in under ordinarie rutin hos förvaltningsenheten, där det är FFA som
tecknar hyresavtalen med fastighetsägaren och upprättar sedan internhyresavtal med
Folkhögskolan. Arbetet med hyresavtalen har pågått sedan 2019 där hyresvärden har
tagit på sig att anpassa vissa lokaler samt anlägga en ny värmeanläggning. I och med
detta arbete så säger Folkhögskolan upp samtliga kontrakt och lämnar några lokaler.
Resultatet har blivit 3 st. hyreskontrakt.
Ärendebeskrivning

Detta arbete har gjorts tillsammans med Folkhögskolan Gotland, Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen och är väl förankrat med förvaltningen.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut är att
samordning av flera hyreskontrakt till färre är gynnsammare för Region Gotlands
samt att denna förhyrning av externa lokaler säkerställer det behov av långsiktighet
för Folkhögskolan Gotland, Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen lokaler i
Fårösund.
Barn- och genusperspektiv – En Folkhögskola dom skapar möjlighet till utbildning
är bra för alla.
Landsbygdsperspektiv – En Folkhögskola i Fårösund bidrar till en levande
landsbygd.
Ekonomisk konsekvensanalys - Folkhögskolan Gotland, Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen har godkänt följande hyror:
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Franska vägen 4, årshyra 2 mkr/år
Kustparksvägen 2; årshyra 2 mkr/år
Kustparksvägen 7, årshyra 1,2 mkr/år.
Teknikförvaltningen kommer upprätta internhyresavtal med förvaltningen.
Beslutsunderlag

Hyreskontrakt från Offentliga Hus Bunge AB
Tjänsteskrivelse 2021-06-04

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/479
5 juli 2021

Karin Svensson

Tekniska nämnden

Avsiktsförklaring överlåtelse av arrendetomt inom Visby
Österby 1:1
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna avsiktsförklaring gällande överlåtelse av
arrendetomt inom Visby Österby 1:1.

Sammanfattning

Arrendatorn till en bostadstomt inom Visby Österby 1:1 har framfört önskemål om
att få friköpa marken.
Arrendatorn förvärvade bostadshuset på arrendestället 2007 och övertog därmed det
pågående arrendeavtalet som löper i femåriga intervaller. Arrendeavtalet upprättades
ursprungligen 1994, omfattar ca 2 400 kvm och ändamålet är enligt avtalet
fritidsboende. Arrendeavgiften för 2021 är 2 868 kronor. Arrendatorn fick 2010
tillstånd att anlägga enskild avloppsanläggning. In- och utfart till arrendetomten sker
via en mindre väg på Visby Österby 1:1.

Arrendeområdet markerat med rött, infartsvägen är grön.
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Visby Österby 1:1 omfattar 167 ha och omfattas i sin helhet av grundvattenskydd. En
mindre del av fastigheten är detaljplanelagd, den gamla soptippen finns inom
fastigheten.
En eventuell försäljning har samråtts med VA-avdelningen. De motsätter sig inte
överlåtelse men påpekar att byggnaderna ej kan anslutas till regionens VA-nät på
grund av långt avstånd. I skrivelsen påpekar VA-avdelningen även läget inom primärt
vattenskyddsområde med de särskilda föreskrifter som råder.
Avsiktsförklaring har godkänts av sökanden. Området som avses överlåtas ska
motsvara arrendeområdet och avstyckas från Visby Österby 1:1. Till styckningslotten
ska höra rätt att nyttja befintlig infartsväg. Köpeskillingen ska grunda sig på
marknadsvärdering.
Enligt avsiktsförklaringen svarar regionen för värdering och upprättande av
köpeavtal, sökande betalar förrättningskostnad, lagfart och eventuella inteckningar.
Bedömning

Avstyckning och överlåtelse avser befintliga byggnader och klargör ansvar och
framtida förutsättningar för de berörda. Byggnaderna och platsen är lämplig för
fritidsboende. Regionens ändamål med att äga fastigheten, markreserv och att
säkerställa vattenskyddsområdet, påverkas inte av överlåtelsen.
Barn- och genusperspektiv – påverkas inte.
Landsbygdsperspektiv – påverkas inte.
Ekonomisk konsekvensanalys – arrendeavgiften ligger inte i nivå med regionens
krav på avkastning på tomtmarkens marknadsvärde. Enligt riktlinjerna ska den lägsta
avgiften dessutom vara lägst 3 000 kr för markupplåtelser. På mycket lång sikt är det
möjligt att höja avgälden men en anpassning måste ske med hänsyn till
avtalsperioden (5 år) och kunna styrkas med marknadsnivån i området. Nuvarande
upplåtelse ger inget överskott till regionen. En försäljning ger en nettointäkt efter
avdrag av egna kostnader för överlåtelsen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-07-05
Avsiktsförklaring

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/2941
7 september 2021

Mats Eriksson

Tekniska nämnden

Påhängsavtal - Hansa Destinations
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna föreliggande Påhängsavtal – Hansa
Destinations.
Sammanfattning

Inom ramen för bland annat regeringens projekt EKObonus så har Rederi AB
Gotland (nedan ”RG”) startat ett dotterbolag Hansa Destinations AB (nedan
”Hansa”) för trafik mellan Nynäshamn och Rostock. Hansa blir inte bara direktlinje
Nynäshamn-Tyskland utan Hansa fartyg blir även en möjlighet att skapa fler
avgångar mellan Visby och Nynäshamn och vidare till Rostock via Visby och på så
sätt skapa ytterligare ”Destination Gotland-turer”. Dessa ”viaturer” öppnar också
upp för en direkt anslutning till kontinenten från Visby med ett varierande antal
avgångar / ankomster per vecka utöver en ökad turtäthet för ordinarie DG trafik.
Hansas trafik är således en naturlig del av DG trafik och turlista.
Verksamheten kommer organisatoriskt till stora delar drivas av DG befintliga
funktioner, t ex vad gäller fartygteknisk drift, bemanning, incheckning, bokning och
säkerhet/ISM där DG blir en ”service provider” till Hansa. Bolaget är helägt av RG
och ett systerbolag till DG där syftet är att både dela resurser och hjälps åt att
tillhandahålla kapacitet.
Mot bakgrund av ovan skall Hansas anlöp i Visby hamn hanteras genom ett
”påhängsavtal” till det ”Erbjudande om bibehållen kostnadsnivå” som DG erhöll
2017-06-22 och ses som en vidareutveckling av befintlig verksamhet. Hansas volymer
tillförs på så sätt DG volymer och hanteras gemensamt ur ett avtalsmässigt
perspektiv.
Bedömning

Visby hamns linjetrafik drivs som en affärsverksamhet inom Hamnavdelningen och
särredovisas ekonomiskt. Destination Gotlands verksamhet bedrivs idag inom ramen
för det ”Erbjudande om bibehållen kostnadsnivå” som DG erhöll 2017-06-22, vilket
hittills har fungerat mycket bra. Rederi AB Gotland har framfört att deras nya linje
med Hansa Destinations mellan Nynäshamn och Rostock inte bara blir direktlinje
Nynäshamn-Tyskland utan Hansa fartyg blir även en möjlighet att skapa fler
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avgångar mellan Visby och Nynäshamn och vidare till Rostock via Visby och på så
sätt skapa ytterligare ”Destination Gotland-turer”. Dessa ”viaturer” öppnar också
upp för en direkt anslutning till kontinenten från Visby med ett varierande antal
avgångar / ankomster per vecka utöver en ökad turtäthet för ordinarie DG trafik.
Hansas trafik är således en naturlig del av DG trafik och turlista i Visby hamn.
Då Visby hamn inte har någon internationell färjetrafik så finns det inte färdiga
faciliteter för tullverksamhet. Hansa har därför erbjudits lokaler i Hamnterminalen
och ett område på terminalområdet för att som verksamhetsanpassning på egen
bekostnad iordningställa tillfälliga interimistiska lösningar enligt tullens
specifikationer. Separata hyreskontrakt skall upprättas mellan parterna. När
hamnterminalen utvecklas är inriktningen att hamnen bygger permanenta utrymmen
för att tillmötesgå Tullens behov av faciliteter.
Förvaltningens bedömning är att Hansa Destinations skall hanteras genom ett
tilläggsavtal på Destinations Gotlands främst beroende på att man tillhandahåller fler
”Destination Gotland-turer”. De extra kostnaderna som tillkommer framförallt för
att man har utlandstrafik är tullens faciliteter och dessa kommer Hansa Destinations
att bekosta på egen hand och belastar således inte linjetrafikens ekonomi.
Förvaltningen har vidare undersökt om det bedöms finns några juridiska hinder för
tecknande av påhängsavtal med regionens chefsjurist samt ur ett generellt perspektiv
med Transportstyrelsen och Konkurrensverket.
Teknikförvaltningen föreslår därför tekniska nämnden att godkänna föreliggande
”Påhängsavtal – Hansa Destinations”.
Barn- och genusperspektiv – Det finns inget som speciellt påverkar detta
perspektiv.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet gynnar hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – Genom att de extrakostnader som uppstår i och
med utlandstrafik hanteras av Hansa Destinations på egen hand och belastar således
inte linjetrafikens ekonomi. Därmed kan anlöpen ses som tillkommande Destination
Gotland turer och hanteras på likadant sätt. Det är alltid positivt för
hamnverksamheten och för kunderna om befintlig infrastruktur kan mer nyttjas då
det borgar för god ekonomi på sikt.
Beslutsunderlag

”Erbjudande om bibehållen kostnadsnivå”, 2017-06-22
”Påhängsavtal - Hansa Destinations”, 2021-09-07
TKF Tjänsteskrivelse 2021-09-07
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Rederi AB Gotland, Hansa Destinations
TKF, Hamnavdelningen
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Påhängsavtal – Hansa Destinations
Teknikförvaltningen

§1
Bakgrund
Inom ramen för bland annat regeringens projekt EKObonus så har Rederi AB
Gotland (nedan ”RG”) startat ett dotterbolag Hansa Destinations AB (nedan
”Hansa”) för trafik mellan Nynäshamn och Rostock. Hansa blir inte bara
direktlinje Nynäshamn-Tyskland utan Hansa fartyg blir även en möjlighet att
skapa fler avgångar mellan Visby och Nynäshamn och vidare till Rostock via
Visby och på så sätt skapa ytterligare ”Destination Gotland-turer”. Dessa
”viaturer” öppnar också upp för en direkt anslutning till kontinenten från
Visby med ett varierande antal avgångar / ankomster per vecka utöver en ökad
turtäthet för ordinarie DG trafik. Hansas trafik är således en naturlig del av
DG trafik och turlista.
Verksamheten kommer organisatoriskt till stora delar drivas av DG befintliga
funktioner, t ex vad gäller fartygteknisk drift, bemanning, incheckning, bokning
och säkerhet/ISM där DG blir en ”service provider” till Hansa. Bolaget är
helägt av RG och ett systerbolag till DG där syftet är att både dela resurser och
hjälps åt att tillhandahålla kapacitet.
Mot bakgrund av ovan skall Hansas anlöp i Visby hamn hanteras genom ett
”påhängsavtal” till det ”Erbjudande om bibehållen kostnadsnivå” som DG
erhöll 2017-06-22 och ses som en vidareutveckling av befintlig verksamhet.
Hansas volymer tillförs på så sätt DG volymer och hanteras gemensamt ur ett
avtalsmässigt perspektiv.
§2
Tull faciliteter
Då Visby hamn inte har någon internationell färjetrafik så finns det inte färdiga
faciliteter för tullverksamhet. Hansa har därför erbjudits lokaler i
Hamnterminalen och ett område på terminalområdet för att som
verksamhetsanpassning på egen bekostnad iordningställa tillfälliga
interimistiska lösningar enligt tullens specifikationer. Separata hyreskontrakt
skall upprättas mellan parterna. När hamnterminalen utvecklas är inriktningen
att hamnen bygger permanenta utrymmen för att tillmötesgå Tullens behov av
faciliteter.
§3
Statistik
Hansa är skyldig att för statistiska ändamål och för fakturering månadsvis
lämna underlag om anlöp, fordon, gods och passagerare till hamnen i enlighet
med av SCB fastställda krav.

§4

Avtalets giltighet
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Avtalet är underordnat ”Erbjudande om bibehållen kostnadsnivå” från
2017-06-22 med DG. Upphör det så är även påhängsavtalet ogiltigt.



Avtalet gäller från verksamhetens start i Visby hamn 2021-09-03 till
och med 2022-12-31. Parterna skall gemensamt i god tid innan avtalet
utgår utvärdera verksamheten och avtalet. Avtalet förlängas med
automatik med 1 år i taget om ingen av parterna sagt upp det. Avtalet
gäller dock längst till 2027-01-31.



Båda parter äger rätt att skriftligt säga upp ovanstående med 6
månaders uppsägningstid.



Avtalet kan likaledes sägas upp med omedelbar verkan om de rättsliga
förutsättningarna för avtalet skulle ändras genom beslut av riksdag,
regering, domstol eller annan myndighet.



Avtalet förutsätter godkännande av tekniska nämnden.

Visby 2021-09-

Patric Ramberg
Region Gotland
Teknisk direktör

Bilaga 1

Visby 2021-09-

Håkan Johansson
Hansa Destinations AB
CEO

Erbjudande om bibehållen kostnadsnivå 2017-06-22

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/2279
15 juli 2021

Per Seigerlund

Tekniska nämnden

MBN Remiss MARK - Begäran om granskningsyttrande över
förslag tilldetaljplan för Vamlingbo Austre 1:9, del av MBN
2019/1219
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att föreslå för miljö-och byggnämnden att:
• det ska framgå av planbeskrivningen att mötesplatser ska anordnas med högst
150 meters avstånd från varandra.
• det ska stå i planbeskrivningen att gemensamhetsanläggning och
samfällighetsförening ska bildas för lokalgata, naturmark och vatten- och
avloppsanläggning.

Sammanfattning

Ifrågavarande detaljplaneförslag har tidigare varit utställt för granskning och har
därefter reviderats och ställs nu ut på nytt i en förnyad granskning. Sedan förra
granskningsförslaget har bland annat en omfattande vattenutredning genomförts.
Planen hanteras med normalförfarande enligt PBL 2010.
Planområdet utgörs av del av fastigheten Vamlingbo 1:9, ca 9 km söder om Burgsvik.
Fastigheten är i privat ägo. Detaljplanens syfte är att skapa åtta fastigheter för
bostadsändamål.
Regionen är inte huvudman för den allmänna platsmarken som utgörs av lokalgata
och natur. VA löses med enskild anläggning inom planområdet. Gemensam
infiltrationsanläggning anläggs för BDT-vattnet (bad-disk och tvätt) och
toalettvattnet samlas i slutna tankar.
Dagvattnet tas om hand lokalt.
Angöring till planområdet sker via enskild väg.
Sophämtning och slamtömning sker genom regionens försorg.
Exploatören ansvarar för genomförandet av planen. För att reglera exploatörens
åtaganden ska exploateringsavtal upprättas innan antagande av detaljplanen.
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Bedömning

Av Tekniska nämndens yttrande på det tidigare granskningsförslaget (TN 2019-01-31
§ 17) har punkterna 1 (uppdatering av genomförandekalkylen), 4 (tydliggörande att
anslutning till regionalt va inte är möjligt), 5 (redigering av redaktionell karaktär) och
del av punkt 2 (västra delen av lokalgatan tas bort ur planen) beaktats.
Punkt 3 saknar numera relevans då den sydvästra delen av området har tagits bort
från planen.
Tekniska nämndens yttrande att lokalgatans minsta bredd ska vara 3,5 meter (punkt
2) har inte beaktats av planförfattaren utan gatubredden på 3,1 meter kvarstår i
planförslaget. Då bredden 3,1 meter är regionens krav på minsta gatubredd för
sophämtning och slamtömning borde regionen för konsekvensens skull
fortsättningsvis vid kommande detaljplaner och exploateringsavtal kunna acceptera
3,1 meter som minimibredd på lokalgator. För gator med mindre än 4,5 meters bredd
måste emellertid mötesplatser finnas med högst 150 meters avstånd från varandra
vilket ska framgå av planbeskrivningen.
För lokalgata, naturmark och vatten- och avloppsanläggning ska
gemensamhetsanläggningar bildas enligt det tidigare granskningsförslaget medan de i
det nya förslaget kan bildas. Gemensamhetsanläggning för lokalgata, naturmark och
vatten- och avloppsanläggning är av stadigvarande betydelse för berörda fastigheter
och krav på detta kommer att ställas i exploateringsavtalet. Det ska därför framgå av
planbeskrivningen att gemensamhetsanläggning och samfällighetsförening ska bildas
för lokalgata, naturmark och vatten- och avloppsanläggning.
Barn- och genusperspektiv –inga konsekvenser.
Landsbygdsperspektiv – Fler bostäder på landsbygden samt medför arbete åt det
lokala näringslivet under byggtiden.
Ekonomisk konsekvensanalys – inga konsekvenser för Region Gotland.
Beslutsunderlag

Förslag till detaljplan för Vamlingbo Austre 1:9, del av. MBN 2019/1219, SBF 202106-28. Inkom till TKF 2021-07-05
TKF Tjänsteskrivelse 2021-07-15
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Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Miljö- och Byggnämnden

3 (3)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Enhet Plan

Ärendenr MBN 2019/1219
Handlingstyp Kungörelse
Datum 28 juni 2021

KUNGÖRELSE
Förnyad granskning av förslag till detaljplan för VAMLINGBO AUSTRE
1:9, del av, Region Gotland
Planförslaget, daterat 2021-06-23 som varit utställt för granskning har efter
utställningstidens slut reviderats och ställs nu på nytt i en förnyad granskning. Planförslaget
hanteras med normalförfarande enligt PBL 2010.
Syftet med detaljplanen är att tillskapa åtta stycken nya fastigheter avsedda för
bostadsbebyggelse på södra Gotland inom fastigheten Vamlingbo Austre 1:9. Bebyggelsen
föreslås i skogliga partier i det utpräglade kulturlandskapet på Storsudret ca 2,5 km från
Austre strand och Holmhällar.
I Planprogram för Austre 1:9 m.fl., Vamlingbo, godkänt av BN 2014-05-14, anges att sju till
åtta tomter kan tillkomma inom Austre 1:9 genom detaljplanering. Fastigheterna ska
placeras i grupper om två till tre tomter avskilda sinsemellan med naturmark.
I samband med planarbetet har en arkeologisk utredning genomförts i syfte att utröna den
föreslagna bebyggelsens påverkan på eventuella kulturvärden. Därtill har en omfattande
vattenutredning genomförts för att säkerställa ett långsiktigt hållbart vattenuttag. Utifrån
utredningen har tillstånd för planerad vattenverksamhet meddelats av Mark- och
miljödomstolen i Nacka den 13 januari 2021, med tillstånd att bortleda grundvatten från två
befintliga brunnar motsvarande en gemensam sammanlagd mängd av 2 000 m3/år, dock
högst 6,2 m3 under ett dygn. Domen har vunnit laga kraft.
Planförslaget bedöms förenligt med Region Gotlands Översiktsplan Bygg Gotland 2025 och
Planprogram för Austre 1:9 m fl.
Planområdet är beläget på
södra Gotland, Storsudret, i
Vamlingbo socken. Fastigheten
ligger ca 7,5 mil söder om
Visby. Närmaste tätort är
Burgsvik ca 9 km bort.
Planområdet omfattar drygt 5
ha.
Fastigheten
är i privat ägo.

Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen (PBL) ska den som upprättar en detaljplan samråda
med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet är dels att förbättra
beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap och de synpunkter som finns inom det
aktuella området, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att
påverka det.

Fastighetsägare ombeds härmed informera eventuell hyresgäst,
bostadsrättsinnehavare eller annan inneboende som berörs.

Planhandlingarna finns på Region Gotlands hemsida: http://www.gotland.se/detaljplan samt
i entrén hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby fr o m 07 juli 2021 t o m 18 aug 2021.
Den som har synpunkter på förslaget får framföra dessa skriftligen till Miljö- och
byggnämnden, 621 81, eller via e-post registrator-mbn@gotland.se, senast den 18 aug
2021. Ange ditt namn, postadress och ärendenummer (MBN 2019/1219).
Efter granskning kommer förslaget att bearbetas och kan därefter lyftas för politiskt
antagande. Inkomna synpunkter från granskning kommer att redovisas i ett utlåtande och
ligga till grund för beslut om antagande. Sakägare som inte lämnat synpunkter i
planprocessen kan mista sin rätt att överklaga planen.
Upplysningar lämnas av Richard Löwenborg, planchef, tfn 0498-269000, eller e-post
richard.lowenborg@gotland.se
MILJÖ- OCH BYGGNÄMNDEN, 2021-06-28

Till planförslaget hör följande handlingar:
- Planbeskrivning inkl. genomförandebeskrivning
- Plankarta
- Dom Mark- och Miljödomstolen, Nacka TR M 7051-20, 2021-01-13
- PM MKB tillståndsansökan vattenverksamhet, Ramböll 2020
- PM Hydrogeologi, Ramböll 2020
- PM Kontrollprogram grundvatten, Ramböll 2020
- PM Provpumpning inkl. analysrapporter av vattenkvalité, Ramböll 2020
- Samrådsredogörelse tillhörande tillståndsansökan vattenverksamhet,
Ramböll 2020
- Arkeologisk undersökning, Arrendus 2015
Grundkarta & fastighetsförteckning, 2021-06-09 (publiceras ej med
hänvisning till GDPR)
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/70
24 augusti 2021

Michael Modin

Tekniska nämnden

Återrapportering av uppdrag. Motion. Investering i solceller på
regionens hus för minskad klimatpåverkan
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner det framtagna underlaget för solcellsstrategin och
att fastighetsförvaltningsavdelningen (FFA) fortsätter att arbeta med den för
godkännande av Regionfullmäktige i december.

Sammanfattning

RF § 315 Motion. Investering i solceller på Region Gotlands hus för minskad
klimatpåverkan RS 2019/435 Regionfullmäktiges beslut
• Motionen bifalls genom att uppdrag ges till tekniska nämnden att utarbeta plan för
införande av solceller för fastigheter inom nämndens ansvarsområden. Resurser för
uppdraget får äskas internt eller ansökas om i annan ordning. Samverkan med
Energimyndigheten ska vara en del i genomförandet.
• Uppdraget redovisas till regionfullmäktige senast december 2021.
Region Gotland har proklamerat ett så kallat klimatnödläge genom att bifalla motion
RS § 257, vilket bland annat innebär att man inom regionen ska arbeta för att minska
utsläpp som skadar miljö och klimat. En del i detta är att se över hur Region
Gotland kan öka användningen av förnyelsebar energi där solceller är en faktor.
Uppdraget till FFA är därför att ta fram en solcellsstrategi för Region Gotland. FFA
har tillsammans med konsult tagit fram en solcellsstrategi som ska arbetas vidare med
för att vara i linje med övriga strategier inom Region Gotland.

Bedömning

Arbetsdokumentet från konsult är levererad och nu behöver FFA fortsätta arbetet
med att ta fram den slutgiltiga strategin. Denna strategi ska vara klar vid september
månads utgång för att presenteras i Regionstyrelsen och slutligen för beslut i
Regionfullmäktige.
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Barn- och genusperspektiv –Minskar Region Gotlands klimatpåverkan för
framtida generationer.
Landsbygdsperspektiv – Gäller fastigheter över hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – Kräver investeringar som behöver finnas med i
framtida budget. Innebär besparingar över tid.
Beslutsunderlag

Region Gotland Solcellsstrategi 2021. Rejlers: Per Hederstedt och Marcus Eriksson
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Slutsatser
Nedan följer de viktigaste slutsatserna i rapporten uppdelade efter kapitelrubriker. Slutsatserna
kan ses som en strategi att förhålla sig till i det fortsatta solcellsarbetet för Region Gotland.

Utreda och genomföra solcellsprojekt
-

En solcellsförstudie som visar utvalda tak är utförd av Region Gotland sedan tidigare.

-

Med utgångspunkt från tidigare förstudie bör takhållfastighet och takomläggningsbehov
utredas på lämpliga tak som ett nästa steg mot solcellsinstallationer.

-

Av tidigare utförd förstudie framgår att den totala besparingen för respektive
solcellsinstallation motsvarar ca dubbla investeringskostnaderna.

-

Region Gotland är ansluten till ett s.k. DIS (dynamiskt inköpssystem) anpassat för bl.a.
solcellsanläggningar, detta verktyg kan användas för att förenkla och effektivisera
upphandlingsprocessen.

-

Garantibesiktningar och serviceavtal bör ingå i framtida solcellsupphandlingar för att
tidigt upptäcka eventuella garantiärenden och servicebehov.

Energibesparing med solceller
-

En solcellsanläggning som installeras på en fastighet minskar behovet av inköpt el till
fastigheten och minskar energiförlusterna i elnätet då mindre el behöver överföras långa
sträckor.

-

För att uppnå betyget ”Miljöbyggnad Guld” för en byggnad krävs att en viss del av
energin kommer från ”ny förnybar flödande lokalt genererad” energi, solceller på
byggnaden er en av få tekniker som kan användas för att uppfylla detta krav.

-

Att certifiera byggnader, nya och befintliga, enligt Miljöbyggnad (eller annat
miljöcertifieringssystem) är lite av en hygienfaktor idag och solceller på bygganden är
oftast en förutsättning för de högre betygen.

Utsläppsminskning
-

Det finns flera olika metoder för att räkna på en regions klimatpåverkan, två vedertagna
metoder är Klimatbokslut och Koldioxidbudget av vilka Region Gotland använder
Koldioxidbudget idag.

-

Region Gotland har erkänt s.k. klimatnödläge vilket bl.a. innebär att man inom regionen
ska arbeta för att minska klimatutsläpp.

-

Region Gotland köper idag ursprungsmärkt förnybar el. Det är en utmaning att visa att
detta enskilt bidrar en konkret minskning av klimatutsläpp jämfört med att investera i
egen ny förnybar elproduktion.

-

Klimatnyttan för solel som produceras i en ny solcellsanläggning i Sverige kan antas
vara ca 350-400 g CO2e/kWh.

-

Kravställningar på låga klimatutsläpp vid inköp och upphandling av solcellsanläggningar
bidrar till att driva på marknad för solcellskomponenter med lägre klimatutsläpp.
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-

Energiåterbetalningstiden för en solcellsanläggning installerad i Sverige är ca 2-3 år.

-

Kravställning på återvinningsbarhet för en solcellsanläggning bidrar till klimatnyttan för
en solcellsanläggning.

Solceller och elnätets robusthet
-

Gotlands Elnät AB har idag begränsningen att max 65 MW ytterligare solcellseffekt från
rena produktionsanläggningar får anslutas. Det är idag en lång kö, större än 65 MW, för
att ansluta nya solcellsanläggningar till produktionsabonnemang.

-

En solcellsanläggning på tak upp till 1,5 MW får anslutas till en fastighets
konsumtionsabonnemang (om konsumtionsabonnemanget har minst samma storlek), för
sådana anslutningar finns idag ingen kö.

-

Lokala småskaliga markanläggningar (upp till 1,5 MW) skulle i teorin kunna anslutas till
konsumtionsabonnemang i en fastighet, men det finns övriga regelverk som kan sätta
stop för detta och det är därför inte att rekommendera.

-

Att rekommendera är installera solcellsanläggningar på fastigheter eller att bygga större
solcellsparker på fastlandet finansierade med s.k. PPA-avtal.

-

År 2020 fanns det ca 12 MW installerad solcellseffekt på Gotland varav ca 70% av
solcellssystemen är mindre än 20 kW.

-

Solelproduktion stod år 2017 för ca 0,14% av den förbrukade elenergin på Gotland.

Ekonomi och lönsamhet
-

I tidiga projektfaser, så som förstudier, är s.k. rak återbetalningstid tillräcklig för att få en
uppfattning om ett solcellsprojekts lönsamhet. Vid senare ”skarpa” projektskeden
rekommenderas nuvärdeskalkyl (LCOE) som metod.

-

Solcellsinstallationer på byggnader med stora platta tak med lite skugga och hög
basförbrukning dagtid har ofta bäst förutsättningar för en kort återbetalningstid.

-

Utspridd takutrustning och hög taklutning (mer än ca 35 grader) är två faktorer som
negativt påverkar en solcellsanläggnings återbetalningskalkyl.

-

På grund av begränsningar i Gotlands elnät och en lång kö för att få bygga större lokala
markbaserade solelparker kopplade till produktionsabonnemang är denna typ av projekt
inte att rekommendera för Region Gotland.

-

En investering i ny solelproduktion via PPA-avtal (externa solcellsparker eller lokala
installationer på de egna fastigheterna) är något som Region Gotland bör överväga som
ett möjligt sätt för ökad utbyggnad av solel och därmed bidra till minskade klimatutsläpp.

-

Det kan finnas möjlighet att handla upp solcellsanläggningar genom PPA-avtal via det
Dynamiska Inköpssystem (DIS) som Region Gotland är ansluten till.
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Kommunikation och folkbildning
-

Solceller och energifrågor bör inkluderas i Region Gotlands ”kommunikativa årshjul” för
den kommunikation som planeras.

-

Att nyttja de projekteringsanvisningar som finns i DIS:et för övervakning och
visualisering rekommenderas, dock med projektspecifik anpassning efter lokala
förutsättningar.

Solceller och befintliga klimatmål
-

I ”Vårt Gotland 2040” [1] beskrivs inriktningen att ”stimulera delaktighet, kunskap och
engagemang i omställningen” där kommunikation kring solcellsutvecklingen på ön kan
bli en viktig del. En plan för hur kommunikationen ska bedrivas för att gynna arbetet med
klimatmålen bör tas fram av kommunikationsavdelningen inom Region Gotland.

-

I Region Gotlands utvecklingsstrategi ”Vårt Gotland 2040” [1] finns som mål att Gotland
inte ska ha några nettoutsläpp av klimatpåverkande gaser till atmosfären år 2040.
Eftersom nya installationer av solceller på nettobasis bidrar med negativa utsläpp av
klimatpåverkande gaser, se avsnitt ”Utsläppsminskning”, är solceller ett sätt att hjälpa till
att uppnå detta mål.

-

I energi- och klimatstrategin för Gotland ”Tillsammans mot 2030”, framtagen av
Länsstyrelsen i Gotland Län [2] finns målet att klimatutsläppen behöver minska med
16% per år på Gotland mellan år 2020-2040. Då klimatutsläppen är en global fråga så
bidrar nya solcellsinstallationer på Gotland (eller på fastlandet via PPA) till samma mål
som länsstyrelsens satt för minskade klimatutsläpp på Gotland.
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Ordlista
RG

Region Gotland

GEAB

Gotlands Elnät AB

PPA

Power Purchase Agreement

LCOE

Levelised Cost Of Electricity

IRR

Internränta (Internal Rate of Return)

kWp/MWp

Kilowatt/Megawatt peak, solcellsmodulernas
totala märkeffekt (vid STC-förhållanden,
Standard Test Conditions).

DIS

Dynamiskt Inköpssystem

DIS-leverantör

Företaget som administrerar DIS-systemet

CO2e

Koldioxidekvivalenter, ett vedertaget mått på
utsläpp av växthusgaser. Inkluderar även
andra växthusgaser utöver CO2.

SDG

EU:s hållbarhetsmål (Sustainable
Development Goals).
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Inledning
I september 2020 erkände Region Gotland klimatnödläge [3] som ett steg i att fördela resurser
till nämnder, helägda bolag och förvaltningar för fortsatt klimatarbete. Folkbildning och
kommunikation i klimatfrågan lyftes som en viktig del i att vinna allmänhetens engagemang och
förtroende. Den IPCC-rapport som släpptes under sensommaren 2021 bekräftade och
betonade de slutsatser som samlad forskning världen över sedan länge bevisat, människans
utsläpp av växthusgaser påverkar klimatet i en rasande fart.
Många av de utmaningar som Sverige står inför gällande kraftförsörjning under en
koldioxidneutral framtid avspeglas och förstärks i ett elnät som Gotlands. En begränsad
överföringskapacitet kombinerat med energikrävande industrier och stora ambitioner till en hög
andel lokal förnybar elproduktion är för många själva kärnan i den problematik som hela landet
står inför idag. På grund av att Gotland sedan elektrifieringen av ön för snart hundra år sedan
kontinuerligt tvingats hantera dessa frågor har man ofta legat i framkant och blivit en testbädd
för ny elkraftteknik.
Utbyggnaden av förnybar elproduktion på ön har ökat kraftigt de senaste decennierna vilket
skapat utmaningar. När ny intermittent kraftförsörjning tillförs ökar behovet av ny teknik och nya
affärsmodeller för att balansera elnätet.
Solcellsmarknaden i Sverige är precis som i övriga världen snabbt växande, skalbar och
innovativ. Utbyggnaden ökar för varje år samtidigt som priserna på solcellssystem rasar.
På Gotland har solcellskapaciteten i installerad effekt stigit med över 50 % i snitt de senaste 4
åren och utvecklingen ser inte ut att minska framöver.
Region Gotland har beslutat att ta fram en strategi för fortsatt solcellsutbyggnad på ön.
Strategin presenteras i denna rapport och syftar till att ge en vägledning vid fortsatt projektering
och utbyggnad av solceller på Gotland.
I de sedan tidigare framtagna utvecklingsstrategierna ”Vårt Gotland 2040” [1] och ”Tillsammans
mot 2030” [2], som varit underlag till denna rapport, beskrivs de inriktningar som regionen ska
arbeta utifrån gällande bl.a. utsläppsminskning, energibesparing, robustheten i elsystemet och
kommunikation utåt gällande energi- och miljöfrågor. I denna strategi beskrivs främst hur
solceller kan bidra till regionens uppsatta mål.
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Utreda och genomföra solcellsprojekt
För att hitta lämpliga byggnader och mark att installera solceller på finns olika tillvägagångssätt.
För marksystem är det flera parametrar att ta hänsyn till, bland de viktigaste är att utreda
markens beskaffenhet (platt/lutande/stenigt etc.), närhet till inkopplingspunkt, möjligheten till
köp/arrende av mark under lång tid (minst 20 år) till ett rimligt pris och markens geografiska
placering (solinstrålning och ev. skuggande objekt). Om solceller ska installerat på tak inom det
egna fastighetsbeståndet (och antalet fastigheter är relativt stort som i RG:s fall) är en första
s.k. ”scanning” bra att utföra, där vissa grundförutsättningar för fastighetsbeståndet ses över
översiktligt (bl.a. elkonsumtion, takutformning, takrenoveringsbehov etc., se mer i kapitel
”Ekonomi och Lönsamhet”. Genom en scanning kan lämpliga fastigheter identifieras och vidare
förstudie kan påbörjas.
I RG:s fall har en förstudie redan gjorts som inkluderar delar av fastighetsbeståndet [4]. Den
visade att det finns ett antal fastigheter som är lämpliga för större solcellsinstallationer (där
elkonsumtionen är relativt stor), men för de flesta av de undersökta fastigheterna begränsas
anläggningens storlek av takets storlek och utformning. Enstaka fastigheter har stora lämpliga
takytor, vilket gör att dessa bör prioriteras. Återbetalningstiden är mellan 9-13 år beroende på
fastighet. I rapporten står att ”Med en kalkylränta på 2% och en kalkylperiod på 25 år beräknas
varje anläggning medföra en total besparing som motsvarar dubbla investeringskostnaderna”.
Hållfastighet och omläggningsbehov för tak har inte utretts i förstudien, så nästa steg är
lämpligen att se över detta på aktuella fastigheter. Vidare är den huvudsakliga
rekommendationen från rapportförfattaren att upphandling av solceller ska påbörjas, avtal ska
slutas med elleverantör för försäljning av el samt att ”Installation av solcellsanläggningar
kommer leda till minskade driftkostnader och miljöpåverkan i Europa”.
När att lämpligt tak eller mark identifierats är nästa steg att handla upp solcellsinstallatör. Inför
upphandlingen bör ett förfrågningsunderlag tas fram som är specifikt utformat för det aktuella
objektet. Ett sådant förfrågningsunderlag kan antingen tas fram internt om kunskapen finns eller
med hjälp av extern konsult. RG är också ansluten till ett s.k. DIS (dynamiskt inköpssystem)
som kan användas för att handla upp solcellsinstallatör. Inom DIS:et finns ett antal anslutna
solcellsinstallationsföretag som konkurrerar om att få bygga solcellsanläggningen och ett antal
konsultföretag som konkurrerar om att få hjälpa till med upphandlingsunderlaget. Det finns även
mallar inom DIS:et i form av generell AF-del, generell rambeskrivning och objektspecifik bilaga
till rambeskrivningen som förenklar upphandlingsprocessen. Kravställningen på
solcellsanläggningens utformning hör till de viktigaste parametrarna för att få en välfungerande
och lönsam anläggning över tid, det är svårare att ställa höga mätbara krav (exempelvis
energiproduktion) då det är relativt komplext att följa upp och beror av många parametrar.
När anläggningen är driftsatt är det viktigt att följa upp anläggningens funktion, med exempelvis
garantibesiktning under garantitiden och lämpligen ett serviceavtal efter garantitidens slut.
Normalt kräver en solcellsanläggning väldigt lite underhåll. Dock är det lämpligt att utse någon
internt som är ansvarig för att drift- och underhållsinstruktionerna följs, detta för att tidigt
upptäcka ev. garantiärenden samt ev. servicebehov.
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Energibesparing med solceller
Det finns olika sätt att se på energibesparingen från en solcellsanläggning. Tre olika synsätt
presenteras i punktform nedan:


All el som produceras på årsbasis från en solcellsanläggning som motsvarar
energibesparing. Elnätet används som ett ”batteri”, där el säljs ut på nätet när
solelproduktionen är högre än den egna konsumtionen och köps tillbaka från elnätet när
solelproduktionen är lägre än den egna konsumtionen.



Det är endast el från solcellsanläggningen som momentant används för egen
konsumtion som motsvarar energibesparingen. Mängden solel som konsumeras direkt i
fastigheten behöver inte köpas från elnätet utan blir istället en energibesparing.



El från solcellsanläggning innebär inte någon energibesparing inom verksamheten (då
elkonsumtionen för verksamheten inte ändras p.g.a. solcellsanläggningen).

Oavsett synsätt så har solelen en egenskap som gör den unik inom elsystemet, nämligen att
den ofta konsumeras i samma byggnad som den produceras. Detta gäller exempelvis för
majoriteten av den solel som produceras i Sverige [5]. Under 2015 uppgick nätförlusterna i
Sverige till 9,4 TWh, vilket motsvarar ca 6,9 procent av den totala elanvändningen [6]. För ett
solcellssystem monterat på ett tak och där elen används i fastigheten uppskattas förlusterna till
ca 1-3 procent i kablarna, d.v.s. mindre än hälften av de elnätsförluster som fås vid konsumtion
av el från elnätet. Denna energibesparing är kanske inte något som en elkonsument kan räkna
hem i insparade pengar, men ur klimatutsläppssynpunkt ger den en faktisk besparing.

Solceller och Miljöbyggnad
För att se till att byggnader är miljövänliga finns flera certifieringsmetoder, varav en av de
vanligaste och mest vedertagna är certifiering enligt Miljöbyggnad, där högsta betyg är
Miljöbyggnad Guld. Både nyproducerade och befintliga byggnader kan certifieras.
För att uppnå Miljöbyggnad Guld krävs bland annat att en viss del av energin som fastigheten
använder ska komma från ”ny förnybar flödande lokalt genererad” energi [7], det räcker alltså
inte att endast köpa ursprungsmärkt förnybar el för att uppnå kraven. Detta resonemang är
även i linje med EU:s hållbarhetsmål [8], se avsnitt ”Utsläppsminskning” i denna rapport. Det är
få andra energikällor än solenergi som kan användas för att uppnå detta krav. Solceller på de
egna fastigheterna är alltså en viktig komponent för att en byggnad ska uppnå en hög
miljöprestanda. Region Gotland har en uttalad ambition att fastigheter ska projekteras enligt
kraven för Miljöbyggnad Guld. Att projektera enligt kraven och därmed som standard installera
solceller ger en signal, intern och externt, att regionen tar ansvar för miljön i arbetet med sina
fastigheter.
Miljöbyggnadscertifiering ställer också krav på att mängden inköpt energi till byggnaden ska
vara låg, lägre än exempelvis BBR-kraven1. El från solceller som används i byggnaden minskar
behovet av inköpt el och hjälper på så sätt till att uppnå ett högre Miljöbyggnadsbetyg.

1

BBR = Boverkets Byggregler
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Vid nyproduktion är det lite av en ”hygienfaktor” att miljöcertifiera byggnader idag. Eftersom
lokalt installerade solceller normalt är en integrerad del i en sådan certifiering är det klokt att
tidigt planera för solceller i nyproduktionsprojekt för att optimera förutsättningarna för en bra
installation. Eftersom miljöbyggnadscertifiering även kan göras av befintliga fastigheter är det
även intressant att se över om det finns byggnader i det befintliga beståndet som ligger nära till
hands att uppnå miljöcertifieringskrav genom en solcellsinstallation. Detta kan vara ytterligare
en parameter att beakta, utöver lönsamhet, takutformning etc. vid en inventering av lämpliga
fastigheter att installeras solceller på.
Certifiering enligt Miljöbyggnad följs upp via mätning, men det finns även ett schablonvärde för
hur mycket solceller som behövs för att uppfylla kravet på mängden ny förnybar flödande lokalt
genererad energi (exempelvis el från solceller). Utgångspunkten för detta schablonvärde är att
mer än 4 % av använd fastighetsenergi (för lokaler även verksamhetsenergi) ska komma från
solceller2. Schablonen säger att 100 kWh/m2 solcellsarea kan tillgodoräknas för att uppnå de
4 % som krävs. För en fastighet som använder 500 000 kWh energi per år krävs alltså 20 000
kWh solel, enligt schablonen alltså 200 m2 solcellsarea, vilket motsvarar ca 40 kWp
solcellseffekt3.

2

Minst 5 % av 80 %, vilket innebär minst 4 % [7].
Om det mesta av solelen används internt i fastigheten kan anläggningsstorleken minskas till ca 25 kWp
i detta exempel, mätning kommer då att visa att kravet uppfylls.
3
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Utsläppsminskning
Metoder
Det finns flera sätt att redovisa och beräkna klimatpåverkan från regionens verksamheter.
Koldioxidbudget och klimatbokslut är två olika metoder för att följa upp regionens
utsläppsminskning.

Klimatbokslut som metod
Ett vedertaget sätt att redovisa utsläpp för företag och regioner är genom att ta fram ett
klimatbokslut. Klimatbokslut görs inom ramen för standarden Greenhouse Gas Protocol
(GHG-P) som omfattar såväl direkta utsläpp såväl som indirekta utsläpp.
Regionen kan antingen utföra själva klimatbokslutet inom egen regi eller anlita extern resurs för
att genomföra utredningen, som med fördel utförs en gång per år. Gör man en återkommande
uppdatering av klimatbokslutet kan regionen lättare följa upp sina mål och löpande identifiera
vart den största utsläppsminskningen kan genomföras.
I målformuleringen när man tar fram ett Klimatbokslut definieras vilka ”scope” som ska räknas
med.
-

Scope 1 är direkta utsläpp från den egna verksamheten som t.ex. el från solceller,
värmeproduktion, gasutsläpp från medicinska verksamheter, egna fordonsutsläpp.

-

Scope 2 är delvis indirekta, från inköpt energi som t.ex. el, värme, kyla för eget bruk

-

Scope 3 är indirekta från uppströms/nedströms leveranser som t.ex. inköpta varor/tjänster,
förbrukningsmaterial, vattenförbrukning, produktion av solcellsutrustning, transporter som
utförs av leverantör, investeringars utsläpp i fonder etc.

Koldioxidbudget som metod
För att följa hur en kommun eller region uppfyller sina åtaganden gällande klimatutsläpp kan
man införa en koldioxidbudget. Det innebär att en budget sätts för hur mycket
koldioxidekvivalenter som får lov att släppas ut lokalt fram till en viss tidsgräns för att uppnå
t.ex. Parisavtalets 1,5-graders mål.
Enligt framtagen koldioxidbudget från 2018 har RG som mål att vara klimatneutrala innan 2040
vilket betyder det att de 10 Miljoner ton CO2e som regionen har i sin budget ska minska med
16% årligen från år 2020 [2]. En del av att nå detta mål är att ställa om till lokalt producerad
förnybar elproduktion.
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Utsläppsminskning genom solceller
Region Gotland har erkänt s.k. klimatnödläge genom att bifalla motion RS § 257, vilket bl.a.
innebär att man inom regionen ska arbeta för att minska klimatutsläpp [3]. I dagsläget köper RG
ursprungsmärkt förnybar el till sin verksamhet, detta innebär att regionen redan idag kan anses
ha relativt låga klimatutsläpp (ca 10-15 g CO2e/kWh4) från elanvändningen [9]. Vad det innebär
i praktiken att köpa ursprungsmärkt förnybar el är att elhandelsföretaget som elen köps av
garanterar att de i sin tur köpt så kallade ursprungsgarantier5 för varje kWh el de levererar till
verksamheten. Även om det är bra ur miljösynpunkt att köpa ursprungsmärkt förnybar el så
finns det vissa utmaningar i att visa på den konkreta klimatutsläppsminskningen med ett sådant
inköp jämfört med att investera i egen förnybar elproduktion. Aspekter att beakta i
sammanhanget är:


EU:s så kallade Sustainable Development Goals (SDG) anses idag vara en standard för
hållbarhetsåtgärder och är framtagna som en del av Parisavtalet. Ett av målen handlar
om energi och energiproduktion, punkt 7.2 i SDG [8]. Denna säger att ”andelen förnybar
energi ska öka väsentligt i den globala energimixen till 2030”. Det är inte helt enkelt att
visa på att inköp av ursprungsmärkt förnybar el bidrar till ny förnybar el i den globala
energimixen. Det är betydligt enklare att visa med en aktiv handling, som att investera i
egen ny förnybar elproduktion, som exempelvis solceller på de egna fastigheterna eller
finansiering av en solcellspark på annan plats via exempelvis PPA-avtal. I det
sistnämnda fallet spelar ursprungsgarantierna en viktig roll, då dessa tillsamman med
PPA-avtalet ger helheten som visar att åtgärden ger ny förnybar elproduktion.



Ursprungsgarantier är mycket billiga i inköp (endast något enstaka öre/kWh) [10] vilket
innebär att det ekonomiska incitamentet att bygga ny förnybar elproduktion endast p.g.a.
ersättning från ursprungsgarantier är lågt. Detta bidrar till att det är svårt att visa konkret
vilken klimatnytta köp av en ursprungsgaranti ger.

Den i särklass vanligaste tekniken för solcellsmoduler som installeras i Sverige idag är
monokristallint kisel. El från en solcellsanläggning med monokristallina kiselceller installerad i
Sverige ger en klimatpåverkan på ca 35 g CO2e/kWh [11]. Ur klimatsynpunkt är det intressant
att titta på vilken el (och elproduktionskälla) som elproduktion från en solcellanläggning ersätter.
Det är inte helt enkelt att veta, men det finns ett antal aspekter att beakta i sammanhanget:


Klimatutsläppen från elproduktionen i Sverige är i genomsnitt ca 10-13 g CO2e/kWh [12]
[13]. Om systemgränsen sätts till det svenska elsystemet i isolation ger alltså el från en
solcellsanläggning i Sverige generellt ett högre klimatutsläpp än den genomsnittliga
elproduktionen i Sverige.



Vi har en gemensam elmarknad i Norden, d.v.s. elnätet är sammanbundet med våra
grannländer och överföringskapaciteten mellan länderna är stor. Exempelvis exporteras
ca 15-20 % av den svenska elproduktionen varje år [14] [15] [16]. Klimatutsläppen från
den nordiska energimixen är ca 60 g CO2e/kWh [12] [5]. Om systemgränsen sätts till det

4

CO2e = koldioxidekvivalenter, ett vedertaget mått på utsläpp av växthusgaser. Inkluderar även andra
växthusgaser utöver CO2.
5 Certifikat som bevisar att elen har ett specifikt ursprung, exempelvis vattenkraft, vindkraft, solkraft etc.
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nordiska elsystemet i isolation ger alltså el från en solcellsanläggning i Sverige ett lägre
klimatutsläpp än den genomsnittliga elproduktionen i norden.


Den nordiska elmarknaden är i sin tur sammankopplad (även fysiskt) med elmarknaden i
norra Europa. Enligt en rapport från Energiforsk från 2017 [16], som i sin analys tar
hänsyn till det nordeuropeiska elsystemet, är klimatnyttan från en solcellsanläggning i
Sverige ca 350-400 g CO2e/kWh. En av anledningarna till den stora klimatnyttan är att
utbyggnad av solenergi i Sverige bidrar till att ersätta fossil kraft från andra länder i
Europa. Klimatnyttan varierar såklart från timme till timme beroende på hur elmixen ser
ut, men de rörliga kostnaderna för fossil elproduktion är höga och det är därför främst
fossil elproduktion som stängs av när förnybar el finns tillgänglig i elsystemet.

Då klimatutsläppen har en global påverkan så blir det svårt att argumentera för att
systemgränsen för klimatutsläppen ska sättas lokalt. Den faktiska klimatnyttan från ny solel i
Sverige avgörs av klimatutsläppen från den el som solelen ersätter. Den el som undviks
kommer från produktionsanläggningar i Sverige, Norden och Norra Europa. Klimatnyttan av ny
solel i Sverige kan därför antas vara ca 350-400 g CO2e/kWh, se Tabell 1.
Ungefär 60 procent av den energi som går åt vid tillverkning av en kiselbasrad solcellsmodul
går åt i processerna för att framställa renad kisel, medan resterande 40 procent går åt vid
tillverkning av cellerna och modulerna [5]. Om elenergin som används för att framställa det
renade kislet har lågt klimatutsläpp blir klimatutsläppen från el genererad av solcellsmodulerna
märkbart lägre. Framställning av renad kisel görs bl.a. i Norge och andra länder med hög andel
förnybar elproduktion i energimixen. Det finns även aktörer som har tillverkning av renad kisel
och solcellsmoduler i regioner/länder som generellt har en energimix med höga klimatutsläpp,
men där egna anläggningar med förnybar elproduktion används som energikälla för
tillverkningen. Detta ger också sänkta klimatutsläpp för den el som produceras med
solcellsmodulerna. För att se till att en solcellsanläggning har extra låga klimatutsläpp kan
därför krav på tillverkningsland/region alternativt krav på egen förnybar elproduktion som
energikälla vid tillverkning vara ett alternativ. Som exempel kan tas att om el från vattenkraft,
med ett klimatutsläpp på ca 10 g CO2e/kWh, används för att tillverka kisel och solcellsmoduler
får solelen ett klimatutsläpp på under 10 g CO2e/kWh [5]. Genom att ligga i framkant med
kravställningar på låga klimatutsläpp vid inköp och upphandling av solcellsanläggningar drivs
marknaden för solcellskomponenter med lägre klimatutsläpp framåt.
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Tabell 1: Klimatutsläpp från solceller redovisade som orsakade utsläpp och undvikna utsläpp

Klimatutsläpp för solceller i gram
koldioxidekvivalenter per kWh el

35

Orsakade utsläpp solel
[gCO2e/kWh]
Undvikna utsläpp solel
[gCO2e/kWh]

-350

-400

-300

-200

-100

0

100

Energiåterbetalningstiden för en solcellsanläggning, d.v.s. den tid det tar innan en
solcellsanläggning producerat lika mycket energi som gick åt vid tillverkningen av den, är för en
anläggning installerad i Sverige ca 2-3 år [17]. Variationen beror på hur tillverkningen ser ut och
var solcellerna installeras.
Solcellsbranschen befinner sig i en mycket expansiv fas. För varje fördubbling av den
installerade solcellskapaciteten globalt har klimatutsläppen för el producerad av
en ny solcellsanläggning sjunkit med runt 20 procent (p.g.a. effektivare tillverkning, förbättrad
verkningsgrad m.m) [11]. Detta indikerar att ett stöttande av solcellstekniken, genom inköp av
en ny solcellsanläggning, kan bidra till vissa minskade klimatutsläpp för kommande
solcellsanläggningar.
I Sverige och inom EU omfattas återvinning av solcellsmoduler av det s.k. WEEE-direktivet.
Detta innebär att de som säljer solcellsmoduler på den europeiska marknaden har ett
producentansvar som ska säkerställa att produkten återvinns. I Sverige lämnas vanligen
solcellsmodulerna till återvinning via de kommunala återvinningscentralerna [17]. Återvinning av
solcellsprodukter sker i liten skala idag, men förväntas öka i takt med att mängden uttjänta
produkter ökar (mer återvinningsmaterial krävs för att öka lönsamheten i återvinningen). I
sammanhanget kan nämnas att år 2016 lyckades programmet PV Cycle återvinna över 96 % av
innehållet i kiselbaserade solcellsmoduler [18]. PV Cycle är en icke-vinstrdrivande
branschorganisation som samlar in uttjänta solcellspaneler för återvinning.
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Solceller och elnätets robusthet
En grundförutsättning för ökad andel solenergi på Gotland är ett robust elnät som kan ta emot
den nya mängd intermittent el-produktion det skulle innebära. Det kommunala elnätsbolaget på
Gotland (GEAB) har idag begränsningen att max 65 MW ytterligare solcellseffekt från rena
produktionsanläggningar får anslutas till Gotlands elnät (detsamma gäller för vindkraft som
också har en separat maxbegränsning på ytterligare 65 MW). Begränsningen gäller för
solcellsanläggningar som ska anslutas till anslutningspunkter som har ett så kallat
produktionsabonnemang, begränsningen gäller inte för solcellanläggningar anslutna till en
anslutningspunkt med konsumtionsabonnemang, exempelvis en elservis för en fastighet.
Den huvudsakliga orsaken till begränsningen är att överföringskapaciteten från Gotland till
fastlandet är begränsad. Befintlig kabelanslutning till fastlandet har en beräknad livslängd till ca
år 2035 och en ny förbindelse behöver färdigställas innan dess [19]. Det pågår ett
utredningsarbete kring en ny elförbindelse, men det finns mycket utredningsarbete kvar och
GEAB:s bedömning är att en ny förbindelse kan dröja 10 år. Det är ur detta perspektiv inte
troligt att det blir några större förändringar gällande möjligheten att ansluta större fristående
produktionsanläggningar i närtid. Dock kan eventuellt lösningar som att bygga lokala storskaliga
batterilager och/eller vätgaslager (med tillhörande utrustning) delvis ersätta funktionen som en
ny fastlandkabel skulle ge, vilket kan ge möjlighet att bygga ut mer förnybar elproduktion
tidigare. Prisnedgången på sådan ny teknik är avgörande för tidsperspektivet. GEAB har inte
möjlighet att bygga energilager i egen regi då regelverket pekar på att det är ”marknaden” som
ska tillgodose sådan utbyggnad. Här skulle en aktör som Region Gotland kunna hjälpa till att
möjliggöra ytterligare inkoppling av förnybar el i elnätet genom att bygga storskaliga
energilager. Dock kommer inte energilager helt kunna ersätta en ny fastlandskabel enligt
GEAB.
Idag finns en lång kö på över 200 MW för att få ansluta ny sol- och vindkraft till
anslutningspunkter med produktionsabonnemang. För Region Gotlands del innebär detta att
fristående storskaliga solcellsparker på Gotland inte är lämpligt att satsa på i närtid. Dock är det
inte uteslutet att mindre solcellsparker som installeras i närheten av anslutningspunkter med
konsumtionsabonnemang är aktuellt. Värt att notera är dock att ett separat
produktionsabonnemang krävs om mer än 1,5 MWp ska anslutas, alltså bör sådana
solcellsparker inte vara större än 1,5 MWp. Vidare gäller också att produktionsanläggningens
effekt inte får vara större än konsumtionsanläggningens uttagseffekt (säkringsstorlek). Det kan
vara svårt att hitta lämplig mark för solcellsparker nära fastigheter och regelmässigt kan
lönsamhetsvillkoren försämras om AC-anslutningskabeln anses bli del av det
koncessionspliktiga elnätet (då energiskatt i sådant fall tillkommer på den egenproducerade
elen). Vidare är det inte säkert att en separat solcellspark får anslutas till en fastighets
konsumtionsabonnemang då det beror på förutsättningar för fastigheten utifrån IKNförordningen. Att rekommendera är istället att utreda möjligheten att installera
solcellsanläggningar på fastigheter eller att bygga större solcellsparker på fastlandet
finansierade av Region Gotland med s.k. PPA-avtal (se kapitel ”Ekonomi och Lönsamhet”).
Vid anslutning av en solcellsanläggning hamnar kostanden för eventuell nätförstärkningar på
kunden om anläggningsstolreken är större än 43,5 kWp. Enligt GEAB har det dock inte funnits
något fall ännu där extra kostnad hamnat på kunden. I teorin skulle detta kunna bli fallet om en
större installation görs långt ut på nätet/långt ifrån närmsta transformatorstation. Ur detta
perspektiv finns viss anledning att i första hand bygga större solcellsanläggningar på fastigheter
som ligger stadsnära, men det krävs troligen relativt ovanliga omständigheter för att
extrakostnader för nätförstärkningar ska tillkomma även vid byggnation som inte är stadsnära.
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Det finns idag drygt 1000 solcellsanläggningar inkopplade till elnätet på Gotland [20]. Den
största av dessa är ca 180 kWp. GEAB förväntar sig att betydligt fler solcellanläggningar byggs
framöver. Enligt GEAB finns indikationer på att främst större industritak där verksamheten har
en hög elkonsumtion kommer att förses med solceller. GEAB är generellt positiva till solceller
och säljer själva solcellsanläggningar.
GEAB har tagit fram ”Tekniska villkor för anslutning av egenproducerad el på Gotland” [21] som
ska följas vid anslutning av solcellsanläggningar. I övrigt gäller att specifikationerna på den s.k.
ALP-blanketten [22] ska vara uppfyllda för att få anslutna en solcellsanläggning (regler för
elutrustningens egenskaper).
På Gotland är det ur ett elnätsperspektiv bra (men långt ifrån ett krav) att solcellsanläggningar
installeras på fastigheter med konsumtion som motsvarar produktionen från
solcellsanläggningen timme för timme så att den så kallade egenanvändningen blir hög. Detta
är ett bra sätt att undvika belastning på elnätet då mindre effekt på så sätt behöver distribueras
till annan förbrukare. Det är generellt också bra ur lönsamhetssynpunkt med hög
egenanvändning, se kapitel ”Ekonomi och Lönsamhet”.

Solcellsutbyggnad idag
Solcellsutbyggnaden på Gotland ökar för varje år, se Tabell 2.
Solcellsanläggningar mindre än 20kW utgjorde 2020 ca 70% av den totala installerade effekten
på Gotland enligt SCB [20], de består av bl.a. mindre kommersiella anläggningar samt
privathushåll och lantbruk.
Tabell 2: Installerad effekt Gotlands Län [SCB]

Accumulerad installerad effekt gotland
2016-2020 [MW]
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Enligt energibalansberäkningar framtagna av Länsstyrelsen stod solelproduktion år 2017
för ca 0,14% av den förbrukade el-energin [22] på Gotland, se Figur 1. Nya beräkningar utförs
under 2021 enligt Länsstyrelsen. Nationellt stod el producerad från solceller för 0,41% av den
förbrukade el-energin [23].

Figur 1: Energibalans över Gotlands Län 2017 [Länsstyrelsen]
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Ekonomi och lönsamhet
Det finns flera sätt att beräkna lönsamhet för en solcellsinvestering. För att enkelt kunna jämföra
lönsamheten mellan olika projekt är det viktigt att samma beräkningsmetod och samma
”mätetal” används i de olika kalkylerna.
En av de enklaste beräkningsmetoderna är att använda s.k. rak återbetalningstid (eller ”pay-off
tid). Den innebär att den förväntade totala investeringskostnaden delas med den förväntade
besparingen/inkomsten per år, vilket ger en ungefärlig uppfattning om hur många år det tar för
investeringen att återbetalar sig. För att beräkna den raka återbetalningstiden krävs ett antal
antaganden, exempelvis beräknad investeringskostnad och förväntat värde på solelen, men
jämfört med andra beräkningsmetoder är den relativt enkel och därför bra i tidiga skeden för att
få en uppfattning om lönsamheten för potentiella projekt.
En mer detaljerade beräkningsmetod är att använda sig av nuvärdeskalkyl. Till skillnad från
beräkning med rak återbetalningstid tas det i nuvärdeskalkylen hänsyn till bl.a. kalkylränta,
anläggningens ekonomiska livslängd och tillkommande underhållskostnader (exempelvis byte
av växelriktare). Resultatet blir en mer exakt beräkning på antalet år det tar för anläggningen att
återbetala sig men även andra resultat kan fås från kalkylen, bl.a. nuvärde, internränta (IRR,
Internal Rate of Return) och genomsnittligt elpris på solelen under den ekonomiska livslängden
(LCOE, Levelized Cost of Electricity). Nuvärdeskalkylen är att föredra vid skarpa projekt, framför
allt om lån ska tas för investeringen eller om investeringen ska jämföras med alternativa
investeringar då den ger ett mer exakt resultat och fler mätetal att jämföra. För
solcellsinvesteringar finns en inom branschen relativt vedertagen beräkningsmall för
nuvärdeskalkyl framtagen i ett forskningsprojekt vid Mälardalens Högskola, ”Investeringskalkyl
för solceller” [24], där energimyndigheten varit huvudfinansiär. Ett liknande kalkylverktyg finns
tillgängligt via energimyndighetens hemsida [25].

Takinstallationer
Den överlägset vanligaste typen av solcellsinstallationer i Sverige idag är takinstallationer. Då
tak är uppbyggda av olika material och utformningar behöver man anpassa
solcellsanläggningen efter taktypen. Oavsett installationstyp bör en utredning gällande
snölastförhållande, takbärighet och vindlast utföras under någon fas i projektet. Det vanligaste
är att takbärighet och snölast utreds i tidigt förstudieskede och att vindlast utreds under
byggfasen.
Platta tak (0-5°) utgörs ofta av en taktäckning i papp eller gummiduk.
Dessa tak kan generellt rymma stora ytor av solcellspaneler, dock bör panelerna lutas upp
minst 10-15° för att öka elproduktionen, låta smuts rinna av ordentligt samt att hålla vindlasterna
relativt låga. Panelupplutningen avgör i sin tur hur stort radavstånd som krävs för att
solcellspanelerna inte ska skugga varandra. Förankringen av solcellspanelerna görs ofta med
vikter (betongsten) som håller solcellsanläggningen på plats vilket leder till en relativt billig och
snabb installation då inga hål erfordras i tätskikt för infästning. Platta tak är ekonomiskt att
föredra generellt då installationen går snabbt och installatören inte behöver lika mycket
taksäkerhetsutrustning som vid installation på tak med större lutning.
På tak med lutning över 5° ska solcellssystemet fästas in i taket där taktäckningen avgör vilken
typ av infästning som krävs. På papp-/gummitak upp till ca 30° kan man svetsa/limma alt.
skruva fast plattor i ytskikten och sedan lägga över en lapp som penetreras av en bult. Denna
infästning är något mer kostsam men minimerar också riskerna för läckage. Sådana plattor är
vanliga vid infästning av takutrustning såsom gångbryggor och takstegar och är en vedertagen
metod.
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Infästningsmetoderna varierar med ytskiktsmaterialet. Falsad/bandtäckt plåt kräver falsklämmor och vid takpannor används s.k. takkrokar. Takets lutning och komplexitet påverkar
investeringskostnaden och därmed återbetalningstiden.
Andra faktorer som tydligt påverkar anläggningens lönsamhet är förbrukningsmönster och den
totala energiförbrukningen. Högre s.k. ”egenanvändning” är att föredra och att man har en
grundförbrukning som matchar solelproduktionen. Detta gör att man istället för att sälja ut el till
ett relativt lågt pris kan undvika att köpa el som oftast har en högre inköpskostnad än vad solelen hade varit värd vid en försäljning.
Takplacerad utrustning så som takhuvar, hisstoppar, avluftningsrör, antenner och skorstenar
kommer skugga solcellsanläggningen om man i projekteringsskedet inte tar hänsyn och håller
erforderligt skuggavstånd till dessa. All form av skugga påverkar anläggningens lönsamhet och
bör undvikas.
Det finns goda förutsättningar för en lönsam solcellsanläggning om installationen sker i
samband med andra större takomläggningar eller ombyggnationer. Vissa kostnader såsom t.ex.
byggetablering och taksäkerhet kan då fördelas över flera projekt/kostnadsställen.
Att utreda möjligheten för solcellsinstallationer kan med fördel läggas in i den ordinarie
underhållsplanen för fastighetsbeståndet.
Vid nyproduktion av fastigheter är det idag vanligt att man anpassar taket och teknikutrymmen
för att göra det mer lämpligt för att installera solceller. Åtgärder kan handla om att placera huvar
och avluftare på norr-sidan av taket eller att sätta teknikutrymmen med kanalisationsvägar nära
taket.

Lokala solcellsparker på mark
Ett sätt att bygga ny solelproduktion är att bygga lokala solcellsparker på mark. Solcellsmoduler
fästs då på bärverk som i sin tur är förankrade i marken. För att installationen ska bli relativt
billig per kWp krävs att anläggningsstorleken uppgår till minst några hundra kWp, gärna över 1
MW. Ännu bättre blir priset per kWp om anläggningen är 5-10 MWp, för att få ytterligare
skalfördelar på priset krävs att anläggningen blir betydligt större.
Nackdelen med solcellparker ur lönsamhetsperspektiv är att de ofta inte kan kopplas in innanför
mätaren för ett konsumtionsabonnemang, exempelvis i en fastighet (se kapitel ” Solceller och
elnätets robusthet”). Solcellparken kräver normalt istället ett produktionsabonnemang där elen
matas direkt ut på elnätet. Det är idag kö för att få ansluta solcellssystem via
produktionsabonnemang inom Gotlands elnät, det är därför inte att rekommendera att gå vidare
med sådana projekt i dagsläget (se kapitel ” Solceller och elnätets robusthet”). Vidare innebär
en direktanslutning till elnätet att solelen generellt får ett lägre värde än om elen hade kunnat
användas direkt i en fastighet (energiskatt tillkommer på elen om den matas in på elnätet i en
punkt och konsumeras i en fastighet på annan plats). En solcellspark behöver av denna
anledning vara relativt stor för att skalfördelarna och därmed installationskostnaden ska väga
upp det lägre värdet på elen. Det krävs också lösningar för elhandel etc. för att kunna sälja elen.
De är alltså mer komplext att bygga lönsamma lokala solcellparker än en solcellsanläggning på
taket till en egen fastighet. Däremot finns andra alternativ som lämpar sig betydligt bättre för
Region Gotland när det gäller solcellsparker, nämligen att bygga solcellparker på fastlandet
finansierade med s.k. PPA-avtal, se underrubrik ” PPA-avtal för externa solcellsparker” i detta
kapitel.
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Solceller via PPA-avtal
Ett sätt att bygga ny solelproduktion är att investera i en solcellsanläggning genom ett så kallat
PPA-avtal (Power Purchase Agreement). Principen för detta är att RG kan möjliggöra
byggnationen av en ny solcellsanläggning genom att förbinda sig att köpa el från denna
specifika solcellsanläggning under en bestämd tid framöver (vanligen ca 20 år).
Solcellsanläggningen kan vara markbaserad (vanligast) eller en anläggning på ett tak. För RG
finns en stor fördel med detta upplägg då en storskalig solcellspark kopplad till ett
konsumtionsabonnemang kan installeras på fastlandet (en motsvarande installation på Gotland
kan inte göras i närtid p.g.a. nätbegränsningar, se kapitel ” Solceller och elnätets robusthet”).
Skalfördelarna som en större solcellspark medför gör att elkostnaden kan minskas och kan vara
ett alternativ att överväga jämfört med att installera solceller på de egna fastigheterna. En PPAfinansierad solcellanläggning bidrar till utsläppsminskning och till EU:s hållbarhetmål
(Sustainable Development Goals, SDG), se kapitel ”Utsläppsminskning”.
PPA-avtal kan också användas för att finansiera solceller på den egna fastigheten. Detta är ett
bra sätt att undvika höga initiala kostnaderna för en lokal installationen, betalningen sker istället
genom elinköp över tid. Ett exempel på PPA-finansierad solel är att Järfälla Kommun har
handlat upp ca 700 kWp solceller via PPA, installationerna gjordes på 10 kommunala
fastigheter [26].
En nackdel med PPA-avtal är att det krävs ett relativt komplext avtal, framför allt om
installationen inte görs på den egna fastigheten. En annan nackdel är att om installationen görs
på den egna fastigheten kan elpriset generellt bli något högre jämfört med installation utan
PPA-avtal. De stora fördelarna med PPA-avtal är att det inte krävs någon initial investering samt
att ansvaret för drift och underhåll inte hamnar på kunden.
En investering i ny solelproduktion via PPA-avtal (externa solcellsparker eller lokala
installationer på de egna fastigheterna) är något som RG bör överväga som ett möjligt sätt för
ökad utbyggnad av solel och därmed bidra till minskade utsläpp.
Region Gotland är med i ett så kallat DIS (dynamiska inköpssystem) för bl.a.
solcellsanläggningar via DIS-leverantören Adda Inköpscentral, ett företag som är en del av SKR
(Sveriges Kommuner och Regioner). DIS-leverantören har länge haft ambitionen att erbjuda
upphandling av solcellsanläggningar via PPA, men ännu har ingen sådan upphandling
genomförts [27]. Det finns möjlighet att använda DIS:et för upphandling av PPA-avtal då
systemet är flexibelt. Det som främst skiljer mot en vanlig DIS-upphandling är att det tillkommer
service av anläggningen och hantering av driftsuppgifter i nätet som behöver regleras. Inom
DIS:et finns leverantörer som visat intresse för att erbjuda solcellsanläggningar via PPA-avtal.
En rekommendation från DIS-leverantören är dock att ta kontakt med en leverantör som arbetar
specifikt med PPA och undersöka om de är intresserade att ansluta sig till DIS:et (DIS som
upphandlingsform tillåter att det marknadsförs). DIS-leverantören har för avsikt att samarbeta
med beställare och leverantörer för att utveckla ett kontrakt tillsammans. Region Gotland skulle
alltså som beställare kunna bli en del av utvecklingsarbetet och bli först med att handla upp
solceller via PPA inom DIS:et. Extra mycket stöd skulle i så fall erbjudas från DIS-leverantören i
form av jurister m.m.
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Kommunikation och folkbildning
Region Gotland har satt upp en ambitiös plan för att tidigt nå de nationella målen att ställa om
till ett förnybart energisystem och minska sin klimatpåverkan.
Regionens inriktning i att nå målen finns beskrivet i ”Vårt Gotland 2040” [1]. Där står bl.a. att
”Här ska offentlig sektor gå före och visa att det är möjligt att kombinera ambitiösa klimatmål
med välfärd och hållbar tillväxt”.
Att ”gå före” innebär att RG behöver inspirera och vara en drivande kraft i utvecklingen, vilket
ställer krav på en god kommunikation. För att nå ut till allmänheten, företag och organisationer
med vilka solcellsinvesteringar som RG gör behövs en lokal förankring för att sporra
engagemang i omställningen.
RG arbetar utifrån ett 5-årigt ”kommunikativt årshjul” där alla kommunikativa aktiviteter läggs in,
där solceller och energifrågor bör inkluderas.

Marknadsförande kommunikation
Solceller är generellt en tacksam teknik att marknadsföra, mycket på grund av att det är en
relativt okontroversiell teknik som väcker litet folkligt motstånd. Då RG förvaltar allmänhetens
skattepengar är det viktigt att invånarna blir informerade om vilka investeringar som görs och till
vilket syfte. Inledande kostnader kan lättare motiveras om det finns en bred förståelse i
energifrågor.
Att visa upp solcellsprojekten gör också att man motiverar andra att följa regionens exempel.
Olika seminarier och samarbeten leder ofta till synergieffekter och effektivare processer där
man lär sig av varandras framgångar och misstag.
Oavsett vilken typ av fastighet eller vem byggherren är, skiljer sig olika solcellsanläggningar
väldigt lite från fall till fall. Kringutrustning och paneler är generellt av samma typ, det är oftast
bara storleken på anläggningen som skiljer.
En solcellsanläggning på en bostadsrättsfastighet, matvarubutik eller t.ex. på ett sjukhus kan
vara väldigt lika, vilket medför att nytta och utmaningar enkelt ofta kan appliceras från ett projekt
till nästa. Olika typer av byggherrar har oftast stor utdelning i att diskutera och utvärdera
upphandling, byggprocess och förvaltning.
Att skapa forum och rum för diskussion och reflektion kring framtiden och hur vi som samhälle
ska lösa klimat- och energifrågor är ett effektivt sätt att engagera olika aktörer.
Detta kan göras genom temadagar, seminarier och olika typer av studiebesök.
På seminarier är det vanligt att man bjuder in experter från olika delar av branschen, t.ex.
entreprenörer, byggherrar, leverantörer och energibolag. Riktade evenemang med specifika
teman kan med fördel ge seminariet en mer engagerad publik medans bredare allmänna event
kan locka gemene man.
Solcellsanläggningar är oftast enkla att tillgängliggöra genom studiebesök för att folk ska kunna
se och känna på tekniken. Att se en solcellsanläggning på nära håll ger en förståelse för hur
tekniken kan appliceras på olika typer av byggnader.
Estetik är väldigt viktigt för alla som funderar över att investera i solceller, många ser solceller
som ett estetiskt hinder och något som starkt påverkar en byggnads gestaltning. Ett sätt att
hantera förutfattade meningar kring utseende och arkitektur är att låta människor se olika typer
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av solcellsinstallationer. En s.k. ”solcells-safari” är vanligt där man besöker olika typer av
anläggningar, t.ex. fasadmontage, byggnadsintegrerade solceller, platta stora tak och mer
traditionella solcellsanläggningar monterade på sadeltak.
Fastighetsägare är ofta glada över att få visa upp sina solceller och på så sätt marknadsföra sin
egen anläggning och inspirera andra.
Idag blir det allt vanligare att man kombinerar olika tekniker, så som batterilager, solceller,
elbilsladdning och olika typer av mätinsamlingssystem. Det kan snabbt bli tekniskt komplicerade
system att kommunicera, men att ge folk chansen att se tekniken på nära håll gör det enklare
för människor att relatera till sin egen fastighet.

Övervakning och visualisering
Solelproduktion kan visas upp och visualiseras på olika sätt. Oftast innebär visualisering av
soleldata att produktionskurvor eller nyckeltal visas upp på en display, på ett förenklat och
pedagogiskt vis. Exempel på nyckeltal kan vara ”Sparad mängd CO2” eller ”Motsvarande antal
planterade träd”. Andra effektiva nyckeltal är att använda en storhet som går att relatera enkelt
till, ”Energiförbrukning antal villor” eller ”Antal mil i en elbil”.
Det är viktigt att det finns en plan för hur övervakning och visualisering ska göras rent tekniskt
och att vald metod förmedlas vidare vid upphandling av solcellsanläggningar.
RG är idag ansluten till ett DIS (dynamiskt inköpssystem) vilket ger tillgång till tekniska
anvisningar för hur datainsamling och visualisering kan utföras. Projektspecifika förutsättningar
bör beaktas och varje projekt bör kompletteras med anvisningar rörande övervakning och
visualisering vid upphandling.
Att övervaka sin solcellsanläggning har även ekonomiska syften, genom att övervaka kan man
snabbt agera vid avbrott i produktionen eller åtgärda eventuella fel som uppstår. Övervakning
och ekonomisk uppföljning från år till år ger även en bild av anläggningens lönsamhet i
förhållande till den ursprungliga kalkylen.
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Solceller och befintliga klimatmål
Nya solcellsinstallationer har en roll att spela för att uppnå flera av de klimatmålen som finns
idag för Gotland. I Region Gotlands utvecklingsstrategi ”Vårt Gotland 2040” [1] finns som mål att
Gotland inte ska ha några nettoutsläpp av klimatpåverkande gaser till atmosfären år 2040.
Eftersom nya installationer av solceller på nettobasis bidrar med negativa utsläpp av
klimatpåverkande gaser, se avsnitt ”Utsläppsminskning”, är solceller ett sätt att hjälpa till att
uppnå detta mål.
I energi- och klimatstrategin för Gotland ”Tillsammans mot 2030”, framtagen av Länsstyrelsen i
Gotland Län [2] finns målet att klimatutsläppen behöver minska med 16% per år på Gotland
mellan år 2020-2040. Beroende på gränsdragning för detta krav bidrar solceller nödvändigtvis
inte till någon direkt minskning av klimatutsläppen på Gotland, dock bidrar nya
solcellsinstallationer på Gotland (eller på fastlandet via PPA) till minskade klimatutsläpp inom
EU, se avsnitt ”Utsläppsminskning”. Då klimatutsläppen är en global fråga så bidrar nya
solcellsinstallationer på Gotland (eller på fastlandet via PPA) till samma mål som länsstyrelsens
mål om minskade klimatutsläpp på Gotland.
I ”Vårt Gotland 2040” [1] beskrivs inriktningen att ”stimulera delaktighet, kunskap och
engagemang i omställningen” där kommunikation kring solcellsutvecklingen på ön kan bli en
viktig del. En plan för hur kommunikationen ska bedrivas för att gynna arbetet med klimatmålen
bör tas fram av kommunikationsavdelningen inom RG.
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Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-12-16

RF § 315

Motion. Investering i solceller på Region
Gotlands hus för minskad klimatpåverkan

RS 2019/435

Regionfullmäktiges beslut

Motionen bifalls genom att uppdrag ges till tekniska nämnden att utarbeta plan för
införande av solceller för fastigheter inom nämndens ansvarsområden. Resurser
för uppdraget får äskas internt eller ansökas om i annan ordning. Samverkan med
Energimyndigheten ska vara en del i genomförandet.
x Uppdraget redovisas till regionfullmäktige senast december 2021.
x

Saga Carlgren m.fl. (V) har i en motion ställt följande förslag:
-

Att regionen satsar på att investera i solceller på lämpliga fastigheter.
Att ta fram lämplig modell för hur arbetet kan bedrivas.
Att pengar årligen avsätts i investeringsbudgeten för detta

Förslagen motiveras dels av det trängande behovet av förändrad energiförsörjning,
för att snabbt och på alla fronter minska den klimatpåverkan som samhällen av idag
orsakar, dels av att Region Gotland som organisation behöver visa ledarskap i klimatfrågan på alla nivåer.
En del i det arbetet kan vara att systematiskt öka sin egenproduktion av el, genom
solceller på egna fastigheter. Motionen hänvisar till den framgångsrika satsningen
som gjorts på energieffektivisering i regionens byggnader och föreslår ett liknande
arbetssätt för systematisk utbyggnad av solceller på lämpliga fastigheter.
En modell för solcellsparker som nu börjar komma även i Sverige, där företag bygger
på annans fastighet och säljer elen till tredje part, bör bli en möjlighet även för
Gotland, men här först när t ex förväntade resultat av en lokal elmarknad för flexibilitet och Vattenfalls förespeglade investering i batterilager, tidigast inom något
(några?) år lett till att elnätet på Gotland åter är öppet för tillkommande lokal
elproduktion. Tills dess finns begränsade möjligheter att använda elnätet här som
mottagare för den producerade elen. Energimyndigheten som inom Energipilot
Gotland arbetar med frågan i ett parallellt spår för energieffektiviseringar och
solelslösningar i flerbostadshus och lokaler på Gotland bedömer att dessutom blir
kunskapssatsningar och samordning lokalt nödvändiga för att nå framgång här. För
regionens del finns också Energimyndigheten som samverkanspart.

forts
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Regionstyrelseförvaltningen har i sin tjänsteskrivelse anfört att den här motionen
kunde sänts på remiss till närmast berörd nämnd , men för att spara tid och undvika
dubbelarbete har bara samråd muntligt och via mejl skett med förvaltningschef samt
berörda avdelningschefer på teknikförvaltningen. Regionstyrelseförvaltningen har
inte resurser för den här typen av strategiska utredningar för regionens fastigheter.
Energi- och klimatrådgivningen inom Samhällsbyggnadsförvaltningen har inte heller
de resurserna och har dessutom privathushåll och småföretag som primär målgrupp.
Energimyndighetens stöd, som var ett viktigt bidrag i det skede av regionens arbete
med energieffektivisering i fastigheter som ledde till avtal med externa aktörer,
bedöms vara en resurs för fortsatt hantering av motionens förslag, främst genom det
arbete som redan startats på myndigheten inom ramen för färdplanen för Energipilot
Gotland och då särskilt inom fokusområdet ”Resurseffektiv bebyggelse”. Även
området ”Smarta elnät bör kunna få betydelse. För en utveckling som engagerar en
tredje aktör genom så kallade PPA (elköpsavtal) behövs tillgång till elnätet.
Förväntningar på att nyanslutnings-stoppet på Gotland ska hävas, bygger i första
hand på det batterilager som Vattenfall i bästa fall installerat inom något år, enligt
den förstudie som presenterades i februari i år, samt att projektet Coordinet som ska
skapa en marknad för effektflexibilitet och på så vis jämna ut efterfrågan på
nätkapacitet ska ge resultat. Det kommer då att öppna för nya affärer med lokalt
producerad förnybar el på Gotland. För att hålla takten med andra platser i landet,
kommer Gotland då att ha en del att ta igen, att döma av den senaste tidens
nyhetsflöde på området, där ett par exempel ges nedan:
19 oktober publicerades ett förslag från Malmö stad om en solcellssatsning. Enligt
det förslaget ska Malmö stad tillsammans med bland andra ett energiföretag bilda ett
bolag som installerar och sköter solpanelerna på företags tak. Fastighetsägarna
behöver alltså varken investera i panelerna eller hantera dem.
Från Linköping rapporteras samtidigt att Sveriges hittills största solcellspark kommer
att börja byggas nu, på ett stadsnära markområde på cirka 13 hektar. Parken ska få en
installerad effekt på ungefär 12 MW (megawatt) och sättas i drift nästa år.
Produktionen förväntas bli cirka 11 500 MWh (megawatt/timme) solel per år.
Som jämförelse kan anges att ett modernt 3,5 MW vindkraftverk på land har cirka
8 000 driftstimmar per år och producerar cirka 11 300 MWh på ett år med 3 300
timmar ekvivalent (fulltid 37,6 procent), vilket räcker till hushållsel för cirka 2 200
hushåll (cirka 5 000 kilowatt per hushåll och år). En solcellspark som den i Linköping
kommer att leverera el motsvarande ett stort vindkraftverk, men ta betydligt mer
markyta i anspråk och ha sina produktionstoppar förlagd till andra tider på året och
forts

28 (44)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionfullmäktige

Protokoll

Sammanträdesdatum 2019-12-16

RF § 315 forts
RS 2019/435

dygnet. Solceller kan vara betydligt lättare att hitta platser för i tätortsnära lägen, där
det är nära till elkonsumenterna och har fördelen att det är möjligt att installera dem
på fastigheter med direkt elförbrukning. Sannolikt kommer båda kraftslagen att
behöva en kraftig utbyggnad för att nå de klimatpolitiska målen och en förväntad
efterfrågeökning på förnybart producerad el.
Förutsatt att Energicentrum Gotland, regionens projekt inom ramen för Energipilot
Gotland, kommer igång, med personal med kompetens inom energisystem, kan det
också bli en resurs för att ta fram en solcellstrategi för regionen fastigheter, särskilt i
att bistå med kontakter gentemot Energimyndigheten. Detta är också en typ av
uppdrag som till stora delar kan utföras en konsult, men fördelen med att göra det
mesta arbetet inom regionen är att kunskapen om fastigheterna och verksamheternas
energibehov finns här och det är också en fördel om ett förslag till strategi arbetas
fram av dem som senare ska använda den, vilket främst blir avdelningar inom teknikförvaltningen. Därför föreslås ett uppdrag att ta fram en solcellsstrategi gå till
tekniska nämnden. Med beaktande av att det saknas fria resurser inom nämndens
förvaltning behöver dock finansiering av uppdraget lösas. I det fall bara mikroproduktion är aktuell blir uppdraget mycket begränsat. Först när nätanslutning på
nytt kommer att tillåtas, så kan uppdraget göras enligt motionens intentioner, varför
det bör delas upp i två delar.
Regionstyrelseförvaltningen har föreslagit att motionen tillstyrks genom att uppdrag
ges till tekniska nämnden att utarbeta plan för införande av solceller för fastigheter
inom nämndens ansvarsområden. Resurser för uppdraget får äskas internt eller
ansökas om i annan ordning. Samverkan med Energimyndigheten ska vara en del i
genomförandet. Uppdraget redovisas till regionfullmäktige senast december 2021.
Regionstyrelsen har tillstyrkt regionstyrelseförvaltningen förslag.
Ärendets behandling under mötet

Anföranden hålls av Jörgen Benzler (V), Stefan Nypelius (C), Anna Hrdlicka (M)
och Gerd Holmgren (Fi).
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Motion 2019-03-26
Regionstyrelseförvaltningen 2019-10-25
Regionstyrelsen 2019-11-21, § 363
Skickas till
Tekniska nämnden
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Jenny Iversjö

Tekniska nämnden

Motion. Stadsmiljöavtal på Gotland
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige att bifalla motionen

Sammanfattning

Socialdemokraterna har inkommit med en motion gällande stadsmiljöavtal.
Kommuner och regioner kan söka stöd för att främja hållbara stadsmiljöer, ett så
kallat stadsmiljöavtal, enligt förordningen (2015:579) om stöd för att främja hållbara
stadsmiljöer. I den nationella planen för transportmedel finns 1 miljard kronor per år
till stadsmiljöavtalen fram till år 2029. Åtgärder som söks för, och motprestationer
skall vara genomförda senast 2029. Syftet med stadsmiljöavtal är att främja hållbara
stadsmiljöer genom att ge stöd som leder till:
-

en ökad andel persontransporter med kollektivtrafik eller cykeltrafik

-

hållbara godstransportlösningar

Socialdemokraterna yrkar i motionen:
-

Att tekniska nämnden undersöker möjligheten till att teckna ett eller flera
stadsmiljöavtal med Trafikverket.

Teknikförvaltningen har via stadsutvecklingsprogram Visborg under inledningen av
sommaren 2021 lämnat in en ansökan om stadsmiljöavtal. Ansökan gäller att bygga
en gång- och cykelväg från cirkulationsplatsen i korsningen mellan Söderväg,
Färjeleden och Toftavägen in till Donners hage samt en gång- och cykelvägskoppling
till väg mot Toftavägen.
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Bild 1. Grön markering visar aktuell gång- och cykelväg

Teknikförvaltningen kommer även fortsättningsvis bevaka de möjligheter som finns
för att söka statlig medfinansiering för infrastrukturprojekt.
Bedömning

Teknikförvaltningen ställer sig positiv till socialdemokraternas förslag. En ansökan
om stadsmiljöavtal är för närvarande inlämnad till Trafikverket inom
stadsutvecklingsprogramprogram Visborg.
Barn- och genusperspektiv – Att ansöka om stadsmiljöavtal kan bidra till att
trafiksäkerheten och tillgängligheten i ett område förbättras.
Landsbygdsperspektiv – Att ansöka om stadsmiljöavtal kan bidra till att öka
andelen som reser med hållbara transporter samt öka trafiksäkerheten och
tillgängligheten.
Ekonomisk konsekvensanalys – Tekniska nämndens ekonomi påverkas positivt av
extern finansiering.
Beslutsunderlag

Motion 2021-04-26
Tjänsteskrivelse 2021-08-16

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen RS 2021/707
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Visby 2021-04-26

Motion
Stadmiljöavtal på Gotland
Som en del i det statliga ansvaret för infrastruktur runtom i landet finns s.k stadsmiljöavtal.
Det är trafikverket som ansvarar för att fördela den miljard som årligen finns till förfogande.
Stadmiljöavtal kan tilldelas för satsningar på kollektivtrafik, gång- och cykelmiljö i syfte att
uppnå större hållbarhet i kommunikationerna. Sedan 2015 har 4,8 miljarder fördelats. För
att ta del av medlen ska mottagande kommun eller region göra en motprestation som leder
till en ökad andel hållbara transporter eller ökat bostadsbyggande. Den övervägande
delen av de kommunala och regionala motprestationerna var 2020 åtgärder för att främja
kollektivtrafik, cykel och gång. Ungefär en fjärdedel av motprestationerna rör ökat
bostadsbyggande som exempelvis detaljplaner. Motprestationer i form av
beteendepåverkande åtgärder inom s.k. mobility management, framtagande av planer,
strategier och program återfinns också bland motprestationerna.
Region Gotland har ambitioner inom alla områden som trafikverket definierar som
motprestationer. Vi ska påbörja utbyggnaden av Visborgsområdet innefattande stora
investeringar i infrastruktur. Vi har höjt ambitionerna för kollektivtrafiken och vi har därtill
antagna och påbörjade cykelplaner för våra tätorter. I en debatt kring en motion angående
cykelinfrastruktur menade såväl regionstyrelsens ordförande Eva Nypelius (C) som
tekniska nämndens ordförande Karl-Johan Boberg (C) att satsningar på cykel skulle
tränga undan mycket andra viktiga investeringar.
Vi Socialdemokrater vill att Region Gotland ska ha god förmåga att ta del av statliga
satsningar och satsningar från bland annat strukturfonderna. Att Region Gotland trots
ambitionerna inom ovan nämnda områden inte sökt statliga medel i stadsmiljöavtalen
innebär att vi inte klarar investera så mycket som vi önskar och behöver. Region Gotland
har som vi ser det, goda möjligheter att teckna ett eller flera stadsmiljöavtal för hela eller
delar av pågående projekt och därigenom kunna sätta ribban högre.
Därför yrkar vi att:
- Tekniska nämnden undersöker möjligheten att teckna ett eller flera stadsmiljöavtal
med Trafikverket.

Meit Fohlin (S)

Tommy Gardell (S)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2019/3458
25 maj 2021

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Sociala arbetsintegrerande kooperativ (s.k.
sociala företag) bör omfattas av lättnader
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren skriver: Vi anser att vi ska
omfattas av lättnaden av prislistan 50 lappen mottagaravgifter för verksamhetsavfall. Under punkt
3 - Allmännyttiga föreningar, vill vi att Sociala arbetsintegrerande Kooperativen ska ingå. Man bör
ta hänsyn till dessa sociala företag som gör stor skillnad i samhället. I dagsläget får vi betala en
avgift på 500:- för ett lass grenar på återvinningen. Vårat företag har inte dom intäkterna, vi har
låg årsomsättning och våra kunder är ofta äldre personer med låg pension. För att vi ska klara oss
ekonomiskt och kunna utföra dessa tjänster måste vi ha lägre avgifter på återvinningsstationerna.
Bedömning

Taxan för att lämna avfall på Region Gotlands återvinningscentraler är beslutad av
Regionfullmäktige. Likaså är Region Gotlands avfallsföreskrifter. Förslaget innebär
avsteg från taxan och föreskrifter som teknikförvaltningen inte har mandat att göra.
Vidare har Region Gotland ett ansvar att behandla alla medborgare lika. Förslaget
skulle innebära att en grupp i samhället särbehandlas.
Region Gotlands jurister bedömer förslaget inte är genomförbart. Såväl enligt
grundlagen (se https://lagen.nu/1974:152#K1P9S1) som kommunallagen (se
https://lagen.nu/2017:725#K2P3) och förvaltningslagen (se
https://lagen.nu/2017:900#P5) finns grundläggande krav på objektivitet, opartiskhet
och likabehandling (d.v.s. att inte diskriminera om det inte finns lagstöd för det eller
mycket goda skäl för det). Subventionen/rabatten skulle också kunna snedvrida
konkurrensen så att man hamnar i
https://www.konkurrensverket.se/konkurrens/omkonkurrensreglerna/konkurrensbegransande-offentlig-saljverksamhet/.
Barn- och genusperspektiv – Ingen konsekvens.
Landsbygdsperspektiv – Förslaget gäller hela Gotland.
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Ekonomisk konsekvensanalys – Ingen konsekvens.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-10-03
Tjänsteskrivelse 2021-05-25
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/4374
27 juli 2021

Jyrki Vainio

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Anropsstyrd kollektivtrafik
Förslag till beslut

•

Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att Västerhejde blir
ett testområde för anropsstyrd kollektivtrafik. I det regionala
trafikförsörjningsprogrammet för Gotland som sträcker sig till år 2030 finns mål om
att utöka stadstrafiken till Vibble samt utökat utbud av både busstrafik och
anropsstyrd kollektivtrafik i Västerhejde socken. Planen är att detta ska genomföras
på sikt. I dagsläget saknas dock ekonomiska medel för ett genomförande.
Bedömning

Västerhejde socken trafikeras idag av busslinje 10 via hållplatserna Lunds, Bjers allé
och Västerhejde. Vibble trafikeras av samma busslinje via hållplatserna Vibble,
Kneippbygatan och de hållplatser som finns belägna längs länsväg 140. Enligt
Regionalt trafikförsörjningsprogram för Gotland är planen att linje 10 ska få utökat
utbud och att Vibble ska ingå i stadstrafiken framöver. När detta är genomfört
kommer inte behov av anropsstyrd kollektivtrafik kvarstå.
Närtrafik finns idag i Ygne, Högklint och Fridhem med två turer per vecka (tisdag
och torsdag förmiddag) till målpunkter i Visby. Utökad anropsstyrd kollektivtrafik
finns med i det regionala trafikförsörjningsprogrammet för Gotland och därmed är
planen att kollektivtrafiken ska förbättras på sikt även i dessa områden.
Barn- och genusperspektiv

En utbyggd kollektivtrafik i Västerhejde socken, enligt trafikförsörjningsprogrammet,
kommer att gynna ett mer jämställt resande.
Landsbygdsperspektiv

En kombination av landsbygdstrafik, stadstrafik och områdesbaserad anropsstyrd
trafik ger tillgång till kollektivtrafik som är anpassad till de olika orterna i Västerhejde
socken.
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Ekonomisk konsekvensanalys

Önskemålen i medborgarförslaget finns med i det regionala
trafikförsörjningsprogrammet för Gotland. I dagsläget saknas ekonomiska medel för
att genomföra förslagen.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-11-25
Tjänsteskrivelse 2021-07-27
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2020/797
19 maj 2021

Olov Nordvall

Regionstyrelsen

Rapport – Operativt samverkansforum
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen tar emot informationen och lägger den till handlingarna

Sammanfattning

Arbetet fortgår inom ramen för den samverkansöverenskommelse som Region
Gotland har med Polisområde Gotland. Den gemensamma lokala problembilden
består alltjämt av områdena våld, droger, psykisk ohälsa och utanförskap. Det Operativa
samverkansforumet (OSF) har under perioden bedrivit verksamhet i enighet med
denna inriktning.
Två gånger om året lämnar regionstyrelseförvaltningen en rapport till regionstyrelsen
som beskriver aktuellt läge utifrån problembilden samt utvecklingen omkring de
åtgärder som genomförs i samverkan mellan polisen och berörda verksamheter.
Denna delrapport avser perioden oktober 2020-april 2021.
Lägesbilden för rapportperioden kan sammanfattas enligt följande:
Den pandemisituation som råder genomsyrar i stort representerade aktörers
verksamhet. Relationsvåldsanmälningarna uppvisar en fortsatt förhöjd nivå samtidigt
som det offentliga våldet är fortsatt lågt. En utveckling är att skolelever tycks ha
svårare att hantera konflikter i den digitala miljön vilket leder till konfrontationer när
normal undervisning återupptas. Tillgången på droger är fortsatt god. Genomförda
tillslag ger dock märkbara effekter. Det lidande som många äldre utstår till följd av
pandmeinrelaterad ensamhet har varit fortsatt påtagligt. Även för skolelever har
konstaterats en fortsatt förhöjd förekomst av psykisk ohälsa.
Utanförskapsproblematik förekommer på vissa platser. Vidare är företeelsen med
samlingsplatser för unga utomhus fortfarade påtaglig. Samverkan kring detta har
utvecklats men det arbetet är avhängligt på resursomfördelning från annan
verksamhet utifrån pandemisituationen. Bedömningen är att kapacitet till liknande
punktinsanster bör finnas resurssatt även efter pandemin.
Vidare redogörs kortfattat för periodens samverkansutveckling samt en uppdatering
kring samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftena. Avslutningsvis redogörs
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för förslag för utveckling av det narkotikaförebyggande arbetet i enighet med RS
§374 från 2020-12-16.
Ifrågavarande rapport har tagits fram tillsammans med polisen.

Bakgrund
Polisområde Gotland och Region Gotland har en samverkansöverenskommelse för
brottsförebyggande och trygghetsskapande arbete. Denna bygger på en gemensam
lokal problembild innefattande fyra gemensamma problemområden: våld, droger,
psykisk ohälsa och utanförskap. Dessa kännetecknas av komplex social problematik där
ingen enskild verksamhet äger hela lösningen.
Överenskommet arbete sker via det Operativa samverkansforumet (OSF)1 med
representationen anpassad utifrån utpekade behov i den gemensamma
problembilden.
Mer utförlig beskrivning av OSFs organisering och arbetsformer framgår i den första
halvårsrapporteringen för 20201.

Nulägesbild
Nedan sammanfattas lägesrapporteringen inom OSF från oktober 2020 – april 2021
2020 avseende problemområdena våld, droger, psykisk ohälsa, utanförskap. Vidare
redogörs för arbetet med företeelsen nya mötesplatser/motorburen problematik. Då
den pågående pandemin genomsyrar arbetet beskrivs dess konsekvenser i befintlig
styckesindelning och omnämns inte separat.
Sammanfattning Våld

Föregående rapportperiods ökning av polisanmälningar kopplade till relationsvåld
har kvarstått på en förhöjd nivå. Det kan inte med säkerhet sägas hur stor del av
ökningen som är relaterad till förändrad anmälningsbenägenhet, till pandemin och till
en möjlig faktisk ökning.
Det offentliga våldet har under perioden minskat ytterligare och bedömningen är att
det till stor del beror på ändrade öppettider för utskänkningsställena kopplat till
pandemin.
En annan del av problembilden som kvarstått sedan föregående period är den
skuldrelaterade brottsligheten. Den bedöms vara relaterad drogmarknaden, både
avseende gjorda polisbeslag och till en osäkerhet avseende tillförsel. Detta tar sig
uttryck i ökad benägenhet till skuldindrivning med relaterad brottslighet till följd,
bland annat våld och tillgreppsbrott. Denna utveckling är inte koncentrerad till Visby
utan förekommer runt om på hela ön.
En tillkommen företeelse kopplat till distansundervisningen i skolan är att konflikter
blossar upp i samband med återgång till fysisk undervisning. Detta har noterats inom
både grundskola och gymnasium. En möjlig orsak är att en större del av
kommunikationen sker digitalt och att vuxna är mindre närvarande i elevernas
vardag. Missförstånd och konflikter uppstår i det lättare och blir svårare att reda ut i
stunden. De ges istället utlopp vid återgången.

1

RS 2020/797 #2 Rapport – Operativt samverkansforum, 2020-05-19
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Sammanfattning Droger

Tillgången på droger har under perioden varit fortsatt god. Polisen jobbar aktivt med
identifierade konstellationer. Dessa är fortsatt aktiva och tycks i stort ha anpassat sin
verksamhet till rådande läge. Polisens tillslag ger emellerid märkbar verkan på
tillgången, något som även uppfattas hos OSFs övriga verksamheter (se även Våld).
Begränsningen av restaurangöppettiderna har markant minskat mängden indikationer
på droghantering i krogmiljön. De aktörer som vanligen associeras med denna
hantering bedöms ha ställt om sin verksamhet.
Bland personerna som kommer i kontakt med öppenvårdsmottagningen är
variationen mellan olika preparat stor. I den här gruppen ingår de som är inskrivna
till sprututbytet. I slutet av januari uppgick den gruppen till ett 40-tal personer varav
merparten är män. I stort sett alla typer av droger förekommer, bland annat olika
typer av centralstimulerande droger och receptbelagda läkemedel. Det har även
förekommit Spice vid enstaka tillfällen, dock begränsat till gruppen med mest
omfattande skadligt bruk. I denna grupp har bostadssituationen varit svår. Det har
bland annat förekommit intrång och framprovocerande av LOB2-situationer för att
få tak över huvudet.
Den betydande minskningen av inflödet till MiniMaria återgick delvis mot mer
typiska nivåer mot slutet av 2020. På totalårsbasis var mängden ärenden 15% lägre än
föregående år vilket i stort bedöms vara relaterat till pandemin.
Under perioden har formatet med sökning med droghund i skola fortgått. Sedan
början av 2020 har ett 40 sökningar genomförts i skolor runt om på ön. Gjorda
markeringar har inte lett till några beslag under perioden. Dock har det lett till
rutinutveckling mellan skola och polis.
På det temat ser vi även att det finns ett fortsatt behov av samverkan i fråga om
obehöriga personer på Wisbygymnaiets område under skoltid. Föregående års
prejudicerande intrångsdom är en viktig pusselbit men arbetet behöver fortgå. En
möjlig förebyggande faktor som nämnts är att öka närvaron av behöriga vuxna på
platsen. Vidare har de skolbesök som polisen vanligtvis genomför inte kunnat bli av
på grund av pandemin. Ambitionen har istället varit att genomföra andra insatser i
anslutning till skolorna för att ändå visa närvaro.
Sammanfattning Psykisk ohälsa

Under perioden har flera av OSFs verksamheter rapporterat om utvecklingen
avseende den psykiska ohälsan i flera grupper. Genomgående under perioden är att
verksamheter med unga som målgrupp är hårt belastade. Situationen är överlag
samstämmig med den utveckling som beskrivs avseende pandemin i delårsrapport 2
för 20203.
Både grundskola och gymnasium rapporterar om en ökande utmattning bland
elevgrupperna kring distansundervisningen. Det är bland annat elever som inte klarar
att nå studieresultaten under distansstudierna såväl som sviktande framtidstro.
Problematiken syns brett men i synnerhet bland de som redan innan hade olika typer
av sociala risker. Parallellt har både UAFs Barn och Elevhälsa samt HSF/SOFs
Första Linje fått ett ökat inflöde. Bedömningen är genomgående att det finns ett
mörkertal som inte ses/nås då verksamheternas nulägesbild försämras av
pandemisituationen. Detta medför att pandemins effekter bedöms fortgå i att
påverka verksamheterna även i det längre perspektivet. Medskicket här är att
verksamheterna kommer behöva ta höjd för detta i planeringen framåt.
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Ambulanspersonal kommer därtill regelbundet i kontakt med äldre som har en tydlig
och tärnade ensamhet. De har utvecklat rutiner för att kunna göra orosanmälningar
kring i den frågan.
Sammanfattning Utanförskap

Situationen avseende utanförskap i gruppen unga i skolan ligger i linje med vad som
rapporterades i föregående OSF-rapport. Socialt utsatta unga som mår och fungerar
sämre när det finns färre tillgängliga vuxna märks av i verksamheterna. De mest
utsatta är alltjämt svåra att nå. Inflödet av orosanmälningar ligger dock i linje med
den konstant ökande trend som fanns nationellt även före pandemin. Förbehållet är
att utredningarna även tenderar att öka i komplexitet. Vidare befarar verksamheterna
en eskalerande tillströmning när väl samhället börjar öppna igen och
förutsättningarna för markkontakt förbättras.
Ungdomsenhetens verksamhet har under perioden både skett i digitalt och fysiskt
format. En positiv effekt av omställningen till digital verksamheten är att det där
även förekommer ensamma personer som vanligen inte kommer till
ungdomsgårdarna.
Under perioden har noterats att mer typisk utanförskapsproblematik fortgår även
under pandemin. Exempel på detta är skadegörelse och tillgreppsbrott kvällstid i
norra Visby och är kopplat till mindre grupper socialt utsatta individer. Här pågår
arbete på flera plan och en genomlysning tillsammans med polisen planeras till tidig
höst.
Nya mötesplatser

Den förändring i hur unga umgås och rör sig som konstaterades i förra rapporten har
kvarstått och har även tydliga paralleller till situationen i övriga landet. Under vinter
och vår har det primärt rört sig om underåriga med EPA-traktorer samt unga vuxna
med B-körkortspliktiga fordon som samlas på olika platser, mestadels i Visby. Det
ökade motorintresset är i sig inte negativt och sannolikt till del en konsekvens av
bristen på naturliga mötesplatser till följd av pandemin. Dock förekommer även
fortsättningsvis både ordningsstörningar, brottslighet (misshandel, langning och olika
trafikbrott) och andra sociala risker i anslutning till samlingarna. Vid samlingarna har
det även börjat förekomma personer utan tydligt motorintresse, inklusive av
verksamheterna kända individer med konstaterade riskfaktorer. Mot bakgrund av
detta har Region Gotlands Ungdomsenhet och Polisen under perioden inlett
fältsamverkan på fredag- och lördagskvällar. Samverkan bedöms väsentligt ha
bidragit till ordningen på berörda platser runt om Visby. Den har även medfört
förbättrad dialog med både motorentusiaster och näringsidkare samt i återkommande
fall medfört hemsamtal eller orosanmälningar. Vidare har under perioden ett antal
kommunikationsinsatser genomförts i samarbete med polisen. Avslutningsvis
undersöks även möjligheten att skapa motorrelaterade aktiviteter i anpassade lokaler
för gruppen.
Här bör understrykas att förmågan till punktinsatser av fältkaraktär bedöms som ett
viktigt verktyg i Region Gotlands trygghetsskapande och brottsförebyggande arbete.
Detta både utifrån behovet att kunna bedriva uppsökande verksamhet och annat
förebyggande arbete för att förhindra att barn och unga far illa, såväl som utifrån
befintlig samverkansöverenskommelse med Polisen. Ifrågavarande fältsamverkan är
dock möjliggjord av omfördelning av Ungdomsenhetens resurser utifrån
restriktionsbegränsningar i annan verksamhet. I samband med att samhället öppnar
upp efter pandemin kommer dessa resurser inte finnas till hands. Sommaren är i
antågande och även under ett normalår innehåller årshjulet tillfällen där kapaciteten
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behövs. Regionstyrelseförvaltningen ser därför behov att Ungdomsenheten ges ett
resurssatt uppdrag att vidmakthålla kapaciteten till punktinsatser av fältkaraktär över
tid.
Vidare pågår ett arbete med att utveckla strukturer för att engagera vårdnadshavare
och näringsliv kring trygghetsskapande aktiviteter. I linje med detta kommer ett
försök med nattvandrarstöd genomföras nu under skolavslutningarna. Vidare
kommer en orsaksanalys för området Stenhuggaren genomföras tillsammans med
näringsliv och polis i början på juni.

Samverkan och resultat
Arbetet inom OSF utvecklas kontinuerligt. Här följer ett antal exempel på samverkan
inom forumet.
Öppenvårdsmottagningens kompentens och professionalism har varit mycket
värdefull under den gångna perioden. Förmågan att bibehålla en aktuell lägesbild
över vilka preparat som för närvarande brukas har varit en betydande
framgångsfaktor. För polisen innebär det ett stöd i spaningsarbetet. För sjukvården
ger det framförhållning att hantera förgiftningssymptom. Vidare får samtliga berörda
verksamheter bättre möjlighet att hantera säkerhet och arbetsmiljö, både avseende
kontakt med preparaten och med påverkade personer.
Även samverkan med GotlandsHem har under perioden utvecklats påtagligt, mycket
till följd av satsningen med en sammanhållande trygghetsanvarig. Bostadsperspektivet
har däri bidragit väsentligt till lägesbilden, både med avseende på rena underrättelser
såväl som återkoppling på andra åtgärders konsekvenser. Bland annat genom att
belysa hur socialt utsatta personer flyttas av ökad polisiär aktivitet i andra frågor, och
även ge förvarning inför kommande avhysningar. Möjligheten att genomföra sök
med droghund i allmänna utrymmen har därtill undersökts. I detta fall befanns det
inte möjligt inom rådande lagstiftning men det bedöms ändå som positivt att
samverkansmöjligheterna finns och undersöks över tiden.
Vidare har under perioden en samverkan initierats mellan GotlandsHem,
Verksamhetsområde Psykiatri och Beroendeenheten. Denna är att betrakta som ett
parallellspår till Bostad Först och syftar till att stärka samverkan och möjliggöra
kraftsamling runt hyresgäster med skadligt bruk där avhysning riskeras. Genom
sammanhållna tidiga insatser är förhoppningen att kunna göra stora
resursbesparingar, både för individen och för samhället.
Samverkansutvecklingen mellan polisen och psykiatrin har fortgått under perioden
med återkommande erfarenhetsutbyten. Uppfattningen är att samverkan i anslutning
till gjorda polisingripanden relaterade till psykisk ohälsa och själskadebeteende har
förbättrats väsentligt. Vidare har andelen ingripanden drastiskt minskat jämfört med
samma period föregående år.
Som framkommit i lägesbilden ovan har OSFs ingående verksamheter anpassat sin
verksamhet utifrån rådande läge. Här kan Ungdomsenheten framhållas som både
utvecklat en välbesökt digital aktivitetsplattform och även använt lösgjorda resurser
från den ordinarie verksamheten till att stödja gymnasiet med studiesociala frågor och
polisen i fråga om fältresurs. Även gymnasiet har frigjort resurser till
samverkansforumets förfogande, både i fråga om lokaler och kompetenser.
Sammantaget bedöms därför förutsättningarna till fortsatt samverkansutveckling som
goda.
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Under perioden har även samverkan med näringslivet utvecklats. Efter inspel från
Visby Centrumförening kunde trängsel med skolelever i butikerna på Östercentrum
minskas. Då bland annat genom elevkommunikation samt ändring av
skolkafeteriornas öppettider. Som redan nämnts undersöks även möjligheterna att ta
hjälp av näringslivet till att engagera vårdnadshavare och idéburen sektor i
gemensamma frågor.
Avslutningsvis har näringslivsaktörer involverats i årets genomförande av den
sommarsamverkansform som utarbetades föregående år.

Samverkansöverenskommelse och Medborgarlöften
Under perioden har samverkansöverenskommelsen mellan Region Gotland och
Polisområde Gotland förnyats och gäller fram till och med 2022. Den gemensamma
lokala problembilden kvarstår i form av de fyra utpekade områdena våld, droger,
psykisk ohälsa och utanförskap.
Vidare har de ingående medborgarlöftena förnyats för 2021. De innefattar även
fortsättningsvis mäns våld mot kvinnor och unga kvinnors droganvändande4 och
utgör en fortsättning och en vidareutveckling på det arbete som bedrevs 2020.

Redovisning av möjligheter att minska narkotikabruket på
Gotland
Här följer en sammanfattning på efterfrågand redovisning (RS §374, 2020-12-16) av
hur arbetet att minska nakrotikamissbruket på Gotland kan stärkas.


Regionstyrelseförvaltningan ser behov av att Ungdomsenheten får ett
resurssatt uppdrag att vidmakthålla kapaciteten till punktinsatser av
fältkaraktär (enligt ovan)



Samverkan med polisen kring hundsök på skolorna planeras fortsätta
utvecklas



Fler förslag på åtgärder tas för innevarande fram inom ramen för årets
medborgarlöften. Dessa kommer presenteras i samband med årsbokslutet.

Uppföljning
OSF följer kontinuerligt händelseutvecklingen inom problemområdena.
Återkoppling av OSFs arbete sker till regionstyrelsen två gånger om året.
Rapporter

Rapport – Operativt samverkansforum, RS 2020/797 (delrapport 1, 2020-06-17)
Rapport – Operativt samverkansforum, RS 2020/797 (delrapport 2, 2020-12-16)
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Alla nämnder
GotlandsHem
Länsstyrelsen i Gotlands Län
Polisområde Gotland
Falck Ambulans

4

https://www.gotland.se/109736
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RS § 205

Rapport. Operativt samverkansforum

RS 2021/888
AU § 170

Regionstyrelsens beslut
x

Informationen godkänns.

Arbetet fortgår inom ramen för den samverkansöverenskommelse som Region
Gotland har med Polisområde Gotland. Den gemensamma lokala problembilden
består alltjämt av områdena våld, droger, psykisk ohälsa och utanförskap. Det
Operativa samverkansforumet (OSF) har under perioden bedrivit verksamhet i
enighet med denna inriktning.
Två gånger om året lämnar regionstyrelseförvaltningen en rapport till regionstyrelsen
som beskriver aktuellt läge utifrån problembilden samt utvecklingen omkring de
åtgärder som genomförs i samverkan mellan polisen och berörda verksamheter.
Denna delrapport avser perioden oktober 2020-april 2021.
Lägesbilden för rapportperioden kan sammanfattas enligt följande:
Den pandemisituation som råder genomsyrar i stort representerade aktörers
verksamhet. Relationsvåldsanmälningarna uppvisar en fortsatt förhöjd nivå samtidigt
som det offentliga våldet är fortsatt lågt. En utveckling är att skolelever tycks ha
svårare att hantera konflikter i den digitala miljön vilket leder till konfrontationer när
normal undervisning återupptas. Tillgången på droger är fortsatt god. Genomförda
tillslag ger dock märkbara effekter. Det lidande som många äldre utstår till följd av
pandemirelaterad ensamhet har varit fortsatt påtagligt. Även för skolelever har
konstaterats en fortsatt förhöjd förekomst av psykisk ohälsa. Utanförskapsproblematik förekommer på vissa platser. Vidare är företeelsen med samlingsplatser
för unga utomhus fortfarande påtaglig. Samverkan kring detta har utvecklats men det
arbetet är avhängigt på resursomfördelning från annan verksamhet utifrån pandemisituationen. Bedömningen är att kapacitet till liknande punktinsatser bör finnas
resurssatt även efter pandemin.
Vidare redogörs kortfattat för periodens samverkansutveckling samt en uppdatering
kring samverkansöverenskommelsen och medborgarlöftena. Avslutningsvis redogörs
för förslag för utveckling av det narkotikaförebyggande arbetet i enighet med regionstyrelsens beslut 2020-12-16, § 374.
Ifrågavarande rapport har tagits fram tillsammans med polisen.
forts
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Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-06-16

RS § 205 forts
RS 2021/888
AU § 170
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Olov Nordvall, strateg, regionstyrelseförvaltningen, Conny
Johansson och Malin Tillander, Polisen.
Ordföranden ställer proposition på arbetsutskottets förslag och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-05-19
Skickas till
Alla nämnder
GotlandsHem
Länsstyrelsen i Gotlands Län
Polisområde Gotland
Falck Ambulans
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Ordföranden

Bryssel, juli 2021
Framtiden är i dina händer: din syn på Europas framtid
Kära kollega,
Som Europeiska regionkommitténs ordförande gläder det mig att få bjuda in dig till den största undersökningen
bland alla lokalt och regionalt valda politiker i EU.
I samband med att “Konferensen om Europas framtid” började den 8 maj 2021 är det mycket viktigt att de
lokala och regionala politiker som befinner sig närmast medborgarna med avseende på myndighetsnivå delar
sin syn på EU:s framtid.
Konferensen kommer att avslutas med en slutrapport under våren 2022. Den blir avgörande för när EU:s
långsiktiga inriktning ska fastställas.
Under denna process garanterar jag att den Europeiska regionkommittén kommer att arbeta med sina politiska
insatser och föra lokala dialoger med medborgare så att varenda region, stad och tätort representeras och att
dina åsikter delas under konferensens plenarsammanträde. Du kan följa detta arbete här.
Av den anledningen har dina åsikter och idéer betydelse. Tillsammans med Ipsos har vi valt ut dig till denna
undersökning som representerar EU:s en miljon folkvalda politiker i kommuner och regioner. Det bör inte ta
mer än 10 minuter att göra undersökningen.
Resultaten av undersökningen kommer att publiceras den 12 oktober 2021 under Europeiska regionkommitténs
plenarsammanträde när vår Regionala och lokala barometer presenteras.
Jag skulle verkligen uppskatta om du kunde följa den på internet.
Tack för att du deltar i arbetet med att forma Europas framtid och att föra EU närmare sin befolkning.

Undertecknat
Apostolos Tzitzikostas
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