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Följande beslut har tagits av förvaltningen med delegation under november månad 2021:
Avtal annan fakturamottagare för avfallsavgifter: 7 bifall.
Beviljat gemensam avfallsbehållare: 18 bifall.
Beviljat uppehåll i sophämtning: 35 bifall, 1 avslag.
Beviljat uppehåll i slamtömning: 7 bifall, 1 avslag.
Begagnande av offentlig plats för byggställning: 2 ärenden.
Begagnande av offentlig plats för uteservering: 4 ärenden.
Begagnande av offentlig plats för offentlig tillställning: 4 ärenden.
Begagnande av offentlig plats övrigt: 4 ärenden.
Torgplats: 1 tillstånd.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende vatten: 47 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende avfall: 59 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende mark: 5 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende park: 1 ärende.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende trafik: 5 ärenden.
Yttrande över grannebrev från miljö- och byggnämnden: 28 ärenden.
Övriga markärenden: 9 ärenden.
VA ansökan: 7 ärenden.
Lokala trafikföreskrifter: 1 ärende.
Nyttoparkeringskort: 5 bifall.
Grävtillstånd: 37 bifall, 17 avslag.
TA-planer: 33 bifall, 14 avslag.
Beslut enligt §9 färdtjänstlagen: 57 bifall.
Färdtjänst: 56 bifall, 8 avslag.
Ledsagare färdtjänst: 39 bifall.
PRH Förare: 31 bifall, 1 avslag.
PRH passagerare: 4 bifall, 1 avslag.
Resekostnadsersättning vid sjukresor: 6 bifall, 4 avslag.
Riksfärdtjänst: 1 avslag.
Fastighetsförvaltningen hyreskontrakt: 21 ärenden.
HR beslut angående personal: 14 ärenden.

Samtliga beslut fanns att tillgå i pärm på mötet.

Ärendenummer Information
2021/9

Teknikförvaltningen
Projektavdelningen

Datum 16 november 2021

TNau/TN December 2021

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

Ä

Projekt

Typ av
upphandling

Verksamhet

FFU

Beslut i

Tid för beslut

Terra Nova skolan
ombyggnad kök

Entreprenad

TKF

Höst 2022
(Höst 2021)

TN

Höst 2022
(Höst 2021)

Drift/underhåll
högspänningsanl.

Ramavtal

TKF

Höst 2020
(April 2020)

TN

Oklart
(Juni 2020)

Entreprenad

TKF

Nov 2021
(Sept 2021)

TN

Dec 2021
(Jan 2022)

Ramavtal

TKF

Sommar
2020

TN

Oklart
(Maj 2021)

Entreprenad

TKF

TNau

Entreprenad

TKF

Ramavtal

TKF

Sept 2021
(Juni 2021)
Sept 2021
(Feb 2021)
Okt 2021

Dec 2021
(Nov 2021)
Dec 2021
(Sept 2021)
Feb 2022

Entreprenad

TKF

Entreprenad

Alskog tryckstegringsstation
Slamfordon
VA ledning Sanda
Stenhuse - Västergarn
Drift ÅVC
Juridiska tjänster

Ä

Ä

Ä

X

Slite deponi, utbyggnad
celler
Högbyskolan ombyggnad
kök, Hemse
Korpen 5 ombyggnad
barnmorskemottagning
Fastighetsutvecklingsplan
Visby lasarett
Entreprenadbesiktning

TN
TNau/TN
TN

TKF

Jan 2021
(Okt 2021)
Okt 2021

TN

Mars 2022
(Dec 2021)
Dec 2021

Entreprenad

TKF

Okt 2021

TN

Dec 2021

Konsult

TKF

Höst 2021

TN

2021/2022

Ramavtal

TKF

TNau

Konsulter Brand

Ramavtal

TKF

Jan 2022
( Okt 2021)
Jan 2022

Konsulter Arkitekt

Ramavtal

TKF

Mars 2022

TNau

Entreprenad

TKF

Jan 2022

TN

Mars 2022
(Dec 2021)
Mars 2022
(Feb 2022)
Juni 2022
(Maj 2022)
Mars 2022

Entreprenad

TKF

Nov 2021

Ramavtal

TKF

TN

Maj 2022
(Jan 2022)
Dec 2021

Entreprenad

TKF

Mars 2022

TN

Juni 2022

Entreprenad

TKF

Jan 2022

TNau

Mars 2022

Alléskolan nybyggnad
Visby
Fårösund ARV
förbättringar
Korttidsinhyrning av lastoch kranbilar med förare
Lågspänningsställverk
Visby lasarett
Väduren 4 tillbyggnad
klassrum

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

TNau
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Upphandlingar som beslutas av annan nämnd men som berör TKF
Rev

Projekt

Typ av

Verksamhet

FFU

Beslut i

Tid för
beslut

RSF

Dec 2021
Beslut om
tilldelning
Juli 2022

upphandling
Trafikupphandl.
kollektivtrafiken
Transportörsavtal
samhällsbetalda
transporter

Tjänst
Ramavtal/nytt avtal fr
2022-07-01

TKF/Kollektivtarfik/AUF

RSF

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

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/4215
18 oktober 2021

Anne Nygren

Tekniska nämnden

Upphandling - Visby Stickerskan 17 LSS-boende
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden beslutar att tilldela xxx .
Tekniska nämnden begär finansiellt igångsättningstillstånd hos regionstyrelsen.

Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Socialförvaltningen ser ett ökat behov av LSS-boende i Visby (LSS står för Lag om
stöd och service till vissa funktionshindrade). Dagens kö visar på ett behov av
boenden och enligt prognos finns ett ökat behov i framtiden. Region Gotland äger
en tomt på Terra Nova-området i Visby (Stickerskan 17), där Regionen tidigare har
gjort en upphandling för inhyrning av ett nytt boende med extern fastighetsägare.
Upphandlingen är avbruten och beslut har tagits att bygga i egen regi.
Syftet är att tillgodose det ökade behovet av gruppboende LSS i Visby. Genom att
tillgodose och öka antalet platser kommer en god boendemiljö för målgruppen
fastställas.
Socialförvaltningen vill att teknikförvaltningen uppför ett LSS-boende med 6
lägenheter utifrån framtaget funktionsprogram. Projektmål är nybyggnation av ett
gruppboende LSS med 6 st. platser enligt funktionsprogrammet.
Önskas klart för inflyttning under år 2022 (justerats till Q1 2023, med anledning av
projektering och upphandlingstider).
Bedömning

X anbud har inkommit.
Utvärdering/prövning av anbud: Grunden för antagande av anbud är det för
beställaren ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet vad gäller pris.
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Barn- och genusperspektiv –Boendet är riktat till personer med särskilda behov.
Landsbygdsperspektiv – Boendet ska byggas i Visby, Terra Nova, men de boende
kan komma från hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – Projektet ryms inom projektbudget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-10-18
Finansiellt igångsättningstillstånd 2021-10-18
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/2183
3 december 2021

Martin Jonsson

Tekniska nämnden

Begäran om tilläggsanslag projekt Korpen 5 etapp 3
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag från regionstyrelsen till
investeringsbudget för ombyggnation av Korpen 5 etapp 3,
barnmorskemottagning, med 4,85 miljoner kronor.

Sammanfattning

Projektet Korpen 5 Etapp 3 är en del i en större kedja av ombyggnationer på
Korpen. Hälso- och sjukvården lider stor brist på lokaler på både lasarettet och på
vårdcentralerna. I somras genomfördes projektet ”4 flyttar” för att frigöra utrymme
på akutmottagningen inför sommarens ökade verksamhet. I det projektet flyttades
barnmorskemottagningen ut från Visby lasarett upp till Korpen i provisoriska lokaler,
för att sedan flytta in i lokaler som både behöver verksamhetsanpassas och som
samtidigt är i behov av underhållsåtgärder.
Barnmorskemottagningen har i dagsläget inte ändamålsenliga lokaler för
verksamheten i de nuvarande provisoriska lokalerna. I nästa steg gällande Korpen 5
innebär detta att när barnmorskemottagningen flyttat kan projektet för att
iordningställa en central, gemensam, provtagning starta. Den centrala gemensamma
provtagningen ska tillhandahålla provtagningsverksamhet för båda vårdcentralerna
Wisby Söder och Visby Norr. När den centrala provtagningen är iordningställd
frigörs således lokaler inne på respektive vårdcentral. Båda vårdcentralerna i
Korpenhuset i Visby är trångbodda medan patientantalet hela tiden växer, varför att
frigöra utrymme på vårdcentralerna är prioriterat. Det betyder att projektet Etapp 3
får en stor påverkan på inte minst arbetsmiljö på vårdcentralerna men påverkar även
patientsäkerheten. Byggstart var tänkt att ske omgående med färdigställandedatum
2022-06-20.
Inkomna anbud öppnades 2021-11-29 och var betydligt högre än budget och tidigare
utförd etapp. Att banta och förenkla ned projektet anses ej möjligt.
För att kunna genomföra projektet krävs ytterligare 4,85 miljoner till
ursprungsbudgeten på 7,65 miljoner. Total projektbudget blir därmed 12,5 miljoner.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen är införstådda att tilläggsanslaget innebär en högre
hyreskostnad.
Bedömning

Barn- och genusperspektiv – förbättrad arbetsmiljö och patientsäkerhet på
vårdcentralerna.
Landsbygdsperspektiv - Tillbyggnationen kan kopplas till region Gotlands mål
med god folkhälsa och levande landsbygd.
Ekonomisk konsekvensanalys - Tilläggsanslaget innebär ökade kapitalkostnader
och finansieras av HSF genom tillägg på internhyran.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-12-03

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/3825
12 november 2021

Joakim Stumle

Tekniska nämnden

Alskog nybyggnad tryckstegring
Förslag till beslut



Tekniska Nämnden beslutar att anta anbud från – (org. Nr. -) och begär
samtidigt finansiellt igångsättningstillstånd.



Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

I syfte att förstärka vattenledningsnätet mellan Garda och Ljugarn byggs en
tryckstegringsstation (pumpstation för vatten) i Alskog. Stationen kommer öka
vattenflödet i befintlig vattenledning vilket i sin tur kommer möjliggöra fler
anslutningar till det kommunala vattennätet längs sträckan.
Ärendebeskrivning

Stationen ingår i projekt Stånga Ljugarn vilket har till syfte att både utvärdera och
åtgärda vattenledningsnätets kapacitet mellan Stånga och Ljugarn samhälle. Förutom
att öka antalet möjliga anslutningar ersätts även ett befintligt vattenverk i Alskog som
är till åren gånget.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att nedanstående anbud bör antas.
Entreprenörskostnaden ryms inom befintlig budget.
X st anbud har inkommit. Teknikförvaltningens bedömning är att anbudet från – är
mest fördelaktigt och bör antas.
Kostnader:


Anbudssumma:

-



Byggherreomkostnader

-



Tillägg (ändringar och tillägg)

-



Summa
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Finansiering:


Budget:



Tilläggsanslag



Summa

-

-

Barn- och genusperspektiv – Projektet belyses inte särskilt ur detta perspektiv.
Landsbygdsperspektiv – Möjlig anslutning till det kommunala vattenledningsnätet
främjar en levande landsbygd.
Ekonomisk konsekvensanalys – Ställt mot byggande av ny vattenledning är en
tryckstegringsstation en kostnadseffektiv lösning för att öka mängden vatten som kan
frambringas.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-11-12
Presentation på sammanträde

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/3202
12 november 2021

Birgitta Lidman

Tekniska nämnden

Långsiktig upphandlingsplan år 2022--2025
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att
1. fastställa upphandlingsplan för år 2022—2025
2. rapportering till tekniska nämnden sker vid delår 1, 2 och vid helår
3. upphandlingsplan och rapportering görs tillgänglig via Region Gotlands
hemsida

Sammanfattning

Region Gotlands volym av kostnader för år 2020 som är upphandlingspliktiga
beräknas till drygt 2,5 miljarder kronor. Tekniska nämndens del varierar självklart
över tid men drygt 50 procent av detta värde upphandlas av Tekniska nämnden.
Tekniska nämnden är den nämnd som genomför det största antalet upphandlingar.
I nuläget förvaltas 120 stycken pågående ramavtal till ett värde av 850 miljoner
kronor.
Vid varje givet tillfälle pågår omkring 30 upphandlingar.
Kommande detaljerade plan för åren 2022—2025 innehåller 102 planerade
upphandlingar och då tillkommer ungefär 20 stycken byggentreprenadkontrakt som i
nuläget inte är identifierade för åren varje år under perioden 2023—2025. Det totala
antalet planerade upphandlingar under de kommande 4 åren är alltså drygt 160
stycken.
Den upphandlingsskuld från år 2020 som omfattande 17 upphandlingar har
genomförts parallellt med de planerade upphandlingarna för år 2021. Därmed har
tekniska nämnden kommit ifatt och kan verkställa de upphandlingsplanen år för år.
En framförhållning har skapats för samtliga 120 ramavtal på 12 månader inför beslut
om att förlänga avtal eller starta upphandling. Varje avtal har två kontaktpersoner
som ansvarar för att bevaka förlängningar och prisjusteringar samt kontrollera och
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styra leverans. Bevakning sker också med framförhållning så att resurser i form av
upphandlingskonsult kan säkerställas för genomförande av upphandlingsprocesserna.
Detaljerad upphandlingsplan för åren 2022--2025
Precisionen i upphandlingsplan 2021 är hög även om avvikelser kommer att behöva
hanteras. Framförallt finns osäkerheter kopplat till avfallsavdelning där precisionen är
hög vad gäller mer strategiska behov av upphandling som behandling av returpapper
och hushållsavfall samt för drift av återvinningscentraler på lång sikt. För de mer
operativa avtalen, som är beroende av beslut om inriktning för avdelningen, finns
osäkerheter. I den detaljerade upphandlingsplanen har den höjd tagits som är möjlig
för att säkerställa resurser för genomförande av upphandling på avfallsavdelningen.
För identifierade behov av upphandlingar från år 2023 och framåt minskar
precisionen, det mest sannolika är att behovet kommer att öka eftersom fortlöpande
analyser av det ekonomiska utfallet visar på behov av ytterligare upphandlade avtal.
Tidpunkt

Antal

Fotnot

År 2022

65

1

År 2023

6

2

År 2024—2025

31

3

Observera att ett fåtal behov av upphandlingar sannolikt blir regionövergripande
eftersom fler eller alla nämnder har samma behov som tekniska nämnden.
Mest sannolikt kommer det inte att vara möjligt att genomföra det identifierade
antalet upphandlingar som behöver genomföras under 2022, att genomföra
upphandlingar kräver stora interna och externa resurser. Efter prioritering kommer
då upphandlingar att flyttas fram i tid till nästkommande år.
1

Varav 40 stycken inte har giltiga avtal när år 2022 startar och 18 stycken är helt nya
behov, resterande är upphandlingar av återkommande ramavtal.
2

Tillkommer 20 stycken upphandlingar av byggentreprenader som
projektavdelningen ansvarar för men vilka det blir är inte klarlagt i nuläget.
3

Tillkommer 20 stycken upphandlingar av byggentreprenader som
projektavdelningen ansvarar för men vilka det blir är inte klarlagt i nuläget.
Ärendebeskrivning

Förbättringsområden för genomförande år 2022
I och med att tekniska nämnden nu har kontroll på sina avtal och har en
kvalitetssäkrad process för att genomföra upphandling så kan större fokus
omprioriteras till det viktiga förberedande arbetet inför upphandling. Under det
förberedande arbetet ska dialog ske i större omfattning än vad som sker idag med
den potentiella marknaden. Detta är viktigt därför att då kan beställarna uppdatera sig
om marknadens kunskap och erfarenhet och sedan omsätta den kunskapen i
förstudier och analyser, vilket förväntas få genomslag på hur upphandlingar
formuleras.
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Det finns olika former för kontakter med den potentiella marknaden som till
exempel att genomföra dialogmöten med företag eller branschorganisationer eller att
skicka skriftliga frågor till potentiella leverantörer för att få återkoppling.
Vilken form av dialog väljs utifrån varje upphandlings behov, Mallar för
behovsanalys, marknadsanalys och förstudierapport har tagits fram och provats i
begränsad omfattning under år 2021 och ska användas i större omfattning från och
med år 2022.
Mer strategiska upphandlingar som utöver dialog med den potentiella marknaden kan
komma att kräva intern dialog och förankring inom tekniska nämnden behöver ha
längre framförhållning än 12 månader och där förbereds även för detta.
Förväntade effekter av en högre kvalitet på det förberedande arbetet kommer att visa
sig i högre kvalitet i upphandlingar men också i bättre affärsrelationer under
avtalsperioderna.
Extern kommunikation av tekniska nämndens detaljerade upphandlingsplan
För att uppmärksamma marknaden, bestående av potentiella leverantörer, ska den
detaljerade upphandlingsplanen göras tillgänglig på Region Gotlands externa
hemsida.
Den detaljerade upphandlingsplanen kan med fördel kommuniceras med alla externa
parter som har intresse, som till exempel Svenskt Näringsliv och inom ramen för
löpande dialog med Näringsliv Gotland.
Efter beslut om detaljerad upphandlingsplan samt vid beslutade
rapporteringstillfällen publiceras den aktuella versionen av upphandlingsplanen på
Region Gotlands externa hemsida.
Vidare hantering av tekniska nämndens beslut om plan 2022--2024
Samtliga nämnder har under hösten 2021 tagit fram upphandlingsplaner som
omfattar de nämndspecifika upphandlingarna och regionstyrelsen har tagit fram plan
för sina nämndspecifika, samordnade och regionövergripande upphandlingarna.
Regionstyrelseförvaltningen, som ansvarar för resurserna att genomföra
upphandlingar, säkerställer att resurssätta varje upphandling vilket kan vara antingen i
form av anställda upphandlare eller upphandlade upphandlingskonsulter.
Rapportering på den detaljerade upphandlingsplanen till tekniska nämnden
Rapportering med uppdatering av tidpunkt för planerat beslut i tekniska nämndens
arbetsutskott alternativt Tekniska nämnden sker med samma frekvens som
rapportering av verksamhet och ekonomi alltså delår 1 per 31 mars, delår 2 per 31
augusti samt helår per 31 december.
Nu gällande lagstiftning samt Region Gotlands policy och riktlinjer
Lag (2008:962) om valfrihetssystem
Lag (2011:1029) om upphandling på försvars- och säkerhetsområdet
Lag (2016:1145) om offentlig upphandling
Lag (2016:1146) om upphandling inom områdena vatten, energi, transport och
posttjänster
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Lag (2016:1147) om koncessioner
Policy för upphandling antagen av fullmäktige 2009-09-14.
Riktlinjer för upphandling antagna av regionstyrelsen 2013-04-30 och reviderade
2015-06-18.
Reglering av nämnds ansvar och beslut enligt policy för upphandling
I enlighet med policyn för upphandling antagen av fullmäktige 2009-09-14 ”ansvarar
nämnd för och beslutar om upphandling som berör endast nämndens egen
verksamhet eller behov inom nämndens förvaltningsområde”. Beskriv också om
eventuella lagar, föreskrifter, riktlinjer och regler finns som påverkar ärendet.
Bedömning

Barn- och genusperspektiv
Upphandlingsplanen i sig behöver inte analyseras särskild ur detta perspektiv.
Landsbygdsperspektiv
Upphandlingsplanen i sig behöver inte analyseras särskild ur detta perspektiv.
Ekonomisk konsekvensanalys
Upphandlingsplanen i sig behöver inte analyseras särskild ur detta perspektiv
eftersom beslut om planen i sig inte medför vare sig intäkter eller kostnader.
Konsekvensanalys Samhälle - Marknad och konkurrens
Att uppmärksamma den potentiella marknaden på nämndens behov av upphandlade
avtal på kort men också längre sikt förväntas ge möjligheter för den potentiella
marknaden att ta ställning till frågan om att bli leverantör till offentlig sektor i form
av Region Gotland. Att bli leverantör till offentlig sektor kräver förberedelser och
därmed tid. Region Gotland bidrar genom att informera marknaden om sina behov
av upphandlade avtal med så god framförhållning som möjligt.
Genom att Region Gotland offentliggör sina långsiktiga planer för upphandlade avtal
tar Region Gotland det ansvar man kan ta under den inledande fasen för att uppnå
bästa möjliga konkurrens.
Konsekvensanalys Effektiva interna processer - planering, uppföljning, resurssättning
och återrapportering
Att ha dokumenterade och väl förankrade processer för planering, uppföljning,
resussättning samt även genomförande av upphandling förväntas bidra till ett lugnare
och mer effektivt arbetssätt.
Att ha en dokumenterad plan för upphandlingar förväntas ge tydlighet och effektivt
nyttjande av resurser både inom tekniska nämnden men också gentemot
regionstyrelsen som ansvarar för att genomföra upphandlingar alldeles oavsett om
genomförandet sker med hjälp av anställda eller upphandlade upphandlarresurser.
Att ha processer för planering samt återrapportering av status på olika nivåer inom
tekniska nämnden förväntas ge en mer väl informerad nämnd och förvaltning.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-11-12
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Teknisk direktör
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Rad Avdelning

Status nuvarande avtal inklusive
förlängningsoptioner

Benämning

Nuvarande processteg

Upphandlingstyp

1

200 Projekt

Nytt behov

Alva-Stånga utbyggnad vatten- och avlopp

00 Tidplaner&Resurser

Byggentreprenad

2

500 Fastighet

Inget nu gällande upphandlat avtal

Antikvarisk sakkunnig vid restaurering

00 Förstudie

Tjänst

3

700 Mark&Trafik

Inget nu gällande upphandlat avtal

Arkeologiska utredningar

00 Förstudie

Tjänst

4

800 Avfall

Behandling av avfall

00 Förstudie

Tjänst

5

800 Avfall

20070101--20211231
20220101--20221231
20230101--20231231
20221231

Behandling av hushållsavfall på Roma avfallsanläggning

00 Oklart behöver utredas

Tjänst

6

800 Avfall

20210101--20221231

Behandling av returpapper

00 Förstudie

Tjänst

7

700 Mark&Trafik

Inget nu gällande upphandlat avtal

Belysning - byte av armaturer

00 Förstudie

Vara

8

700 Mark&Trafik

Inget nu gällande upphandlat avtal

Belysning, drift- och underhåll av signalreglering av gatubelysning

00 Förstudie

Tjänst

9

700 Mark&Trafik

Inget nu gällande upphandlat avtal

Belysning, tändställ till gatubelysning serviceavtal

00 Förstudie

Tjänst

10

300 Gata&Park

Biogas

00 Behovsanalys

Vara

11

600 Hamnen

20200101--20211231
20220101--20221231
20230101--20231231
Inget nu gällande upphandlat avtal

Byggkonstruktörer för byggnadsverk inom hamnar

00 Oklart behöver utredas

Tjänst

12

300 Gata&Park

Inget nu gällande upphandlat avtal

Dammbindningsmedel

00 Behovsanalys

Vara

13

600 Hamnen

Inget nu gällande upphandlat avtal

Djupmätning i sjö

00 Behovsanalys

Tjänst

14

600 Hamnen

Drift av gästhamnar

00 Behovsanalys

Tjänst

15

800 Avfall

20190101--20211231
20220101--20221231
20230101--20231231
20220401--20240331

Drift av återvinningscentraler

00 Förstudie

Tjänst
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Rad Avdelning

Status nuvarande avtal inklusive
förlängningsoptioner

Benämning

Nuvarande processteg

Upphandlingstyp

16

700 Mark&Trafik

Inget nu gällande upphandlat avtal

Drift och underhåll av busshållplatser

00 Förstudie

Tjänst

17

800 Avfall

Inget nu gällande upphandlat avtal

Efterbehandling och sluttäckning av deponi

00 Oklart behöver utredas

Tjänst

18

500 Fastighet

Inget nu gällande upphandlat avtal

Elarbeten jourtid

00 Behovsanalys

Tjänst

19

300 Gata&Park

Inget nu gällande upphandlat avtal

Elcyklar - upphandlas regionövergripande

00 Oklart behöver utredas

Vara

20

300 Gata&Park

20160401--20190331
20200401--20280331

Elektronisk körjournal

00 Förstudie

Tjänst

21

500 Fastighet

20231231

Elmäklare och KWH

00 Behovsanalys

Tjänst

22

700 Mark&Trafik

Inget nu gällande upphandlat avtal

Fastighetsmäklare - upphandlas regionövergripande

00 Oklart behöver utredas

Tjänst

23

700 Mark&Trafik

Inget nu gällande upphandlat avtal

Fastighetsrättsliga tjänster, mark- och exploateringsingenjör

00 Förstudie

Tjänst

24

300 Gata&Park

Inget nu gällande upphandlat avtal

Fordon kontrollbesiktning egna och leasade fordon

00 Förstudie

Tjänst

25

300 Gata&Park

Fordon service, reparation och underhåll samt däck, däckbyte och däckhotell

00 Förstudie

Tjänst

26

900 Försörjning

20180220--20200531
20200601--20210531
20210601--20220531
20210101--20231231
20240101--20241231

Fönsterputs

00 Behovsanalys

Tjänst

27

700 Visborg

20191022--20241031

Generalkonsult projektering Stadsutveckling Visborg

00 Förstudie

Byggentreprenad

28

300 Gata&Park

Inget nu gällande upphandlat avtal

Grävmaskin 3,5 ton

00 Behovsanalys

Vara

29

500 Fastighet

Hantering av skadedjur

00 Behovsanalys

Tjänst

30

500 Fastighet

20180301--20201231
20210101--20211231
20220101--20221231
Nytt behov

Hissar - renovering Visby lasarett

00 Behovsanalys

Byggentreprenad
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Rad Avdelning

Status nuvarande avtal inklusive
förlängningsoptioner

Benämning

Nuvarande processteg

Upphandlingstyp

31

500 Fastighet

20221231

Hissar och portar- service

00 Behovsanalys

Tjänst

32

800 Avfall

Inget nu gällande upphandlat avtal

Hyresavtal- Roma avfallsanläggning

00 Oklart behöver utredas

Tjänst

33

700 Mark&Trafik

Inget nu gällande upphandlat avtal

Hållplatsdatabas, eventuellt inkluderade tjänst för inventering av hållplatser

00 Förstudie

Tjänst

34

700 Visborg

Nytt behov

Idrottshall markanläggningar

00 Tidplaner&Resurser

Byggentreprenad

35

700 Mark&Trafik

Inget nu gällande upphandlat avtal

Informationssystem - resenärsinformation i app, webb, hållplats, busstation i realtid och vid störning

00 Oklart behöver utredas

Tjänst

36

400 Vatten&Avlopp

20200102--20210331
20210401--20230331

Kemikalier för vatten- och avloppsrening

00 Behovsanalys

Tjänst

37

200 Projekt

20181112--20201031
20201101--20211031
20211101--20221031

Konsulter arkitekttjänster

01 Upphandlingsdokument

Tjänst

38

400 Vatten&Avlopp

20190702--20210331
20210401--20230331

Kemikalier för vatten- och avloppsrening

00 Behovsanalys

Tjänst

39

200 Projekt

Nytt behov

Klintehamn nybyggnad Säbo

00 Tidplaner&Resurser

Byggentreprenad

40

800 Avfall

Inget nu gällande upphandlat avtal

Kompost på Pampas skarphäll

00 Oklart behöver utredas

Tjänst

41

700 Mark&Trafik

Inget nu gällande upphandlat avtal

Kontroll av grävtillstånd och trafikanordningsplaner

00 Förstudie

Tjänst

42

300 Gata&Park

Inget nu gällande upphandlat avtal

Kranflak till lastväxlare

00 Behovsanalys

Vara

43

900 Försörjning

Inget nu gällande upphandlat avtal

Lagerhållning- och försäljningssystem

00 Förstudie

Tjänst

44

900 Försörjning

Inget nu gällande upphandlat avtal

Lokalvård

00 Förstudie

Tjänst

45

600 Hamnen

Inget nu gällande upphandlat avtal

Lås och nycklar samt tillhörande tjänster

00 Förstudie

Tjänst
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Rad Avdelning

Status nuvarande avtal inklusive
förlängningsoptioner

Benämning

Nuvarande processteg

Upphandlingstyp

46

800 Avfall

Inget nu gällande upphandlat avtal

Mellanlagring byggnad och ytor

00 Oklart behöver utredas

Tjänst

47

400 Vatten&Avlopp

Inget nu gällande upphandlat avtal

Mobilt vattenverk i container

00 Förstudie

Vara

48

500 Fastighet

OVKbesiktning

00 Förstudie

Tjänst

49

700 Mark&Trafik

20200608--20220607
20220608--20230531
20230601--20240531
Inget nu gällande upphandlat avtal

Parkering, drift och underhåll av parkeringsmätare

00 Förstudie

Tjänst

50

700 Mark&Trafik

Inget nu gällande upphandlat avtal

Parkering, tjänster för privatpersoner att betala sin parkering

00 Förstudie

Tjänst

51

500 Fastighet

Inget nu gällande upphandlat avtal

Pellets inköp och serviceavtal

00 Förstudie

Vara

52

700 Mark&Trafik

Inget nu gällande upphandlat avtal

Personlarm - upphandlas regionövergripande

00 Oklart behöver utredas

Tjänst

53

700 Visborg

Nytt behov

Regementsområdet steg 1

00 Tidplaner&Resurser

Byggentreprenad

54

300 Gata&Park

Inget nu gällande upphandlat avtal

Reservdelar tjänster och material

00 Förstudie

Tjänst

55

200 Projekt

Nytt behov

Romakloster ombyggnad lekplats

00 Tidplaner&Resurser

Byggentreprenad

56

200 Projekt

Nytt behov

Romaskolan ombyggnad idrottshall

00 Tidplaner&Resurser

Byggentreprenad

57

700 Visborg

Nytt behov

Sandhedsvägen steg 1

00 Tidplaner&Resurser

Byggentreprenad

58

200 Projekt

Nytt behov

Slite säbo förstudie

00 Tidplaner&Resurser

Byggentreprenad

59

300 Gata&Park

Inget nu gällande upphandlat avtal

Sopmaskin

00 Behovsanalys

Vara

60

200 Projekt

Nytt behov

Stadsutveckling Visborg nybyggnad parkeringsyta

00 Tidplaner&Resurser

Byggentreprenad

Region Gotland Teknikförvaltningen Birgitta Lidman

TN 2021/3202

4 (6)

Rad Avdelning

Status nuvarande avtal inklusive
förlängningsoptioner

Benämning

Nuvarande processteg

Upphandlingstyp

61

900 Försörjning

20200501--20240430

Städmaskiner

00 Behovsanalys

Vara

62

400 Vatten&Avlopp

20210101--20211231
20220101--20221231

Störningsinformation

00 Förstudie

Tjänst

63

700 Mark&Trafik

Inget nu gällande upphandlat avtal

Systemstöd för ärendehantering färdtjänst, sjukresor, riksfärdtjänst och parkeringstillstånd

00 Förstudie

Tjänst

64

700 Mark&Trafik

Inget nu gällande upphandlat avtal

Systemstöd tillgänglig data för statistik från biljettsystem

00 Förstudie

Tjänst

65

400 Vatten&Avlopp

Teknikområde mark och anläggning

00 Förstudie

Tjänst

66

200 Projekt

20210201--20230131
20230201--20240131
20240201--20250131
Nytt behov

Trafiklösning vid kryssningskaj

00 Förstudie

Byggentreprenad

67

700 Mark&Trafik

Inget nu gällande upphandlat avtal

Trafikmiljöutredning, förstudier inför projektering, simuleringar, strategier, planer

00 Förstudie

Tjänst

68

400 Vatten&Avlopp

Inget nu gällande upphandlat avtal

Underhållssystem för förebyggande underhåll

00 Behovsanalys

Tjänst

69

500 Fastighet

Ventilationsrengöring

00 Förstudie

Tjänst

70

200 Projekt

20200615--20220614
20220615--20230531
20230601--20240531
Nytt behov

Visby badhus nybyggnad

00 Förstudie

Byggentreprenad

71

200 Projekt

Nytt behov

Visby Korpen nybyggnad ställverk

00 Tidplaner&Resurser

Byggentreprenad

72

200 Projekt

Nytt behov

Visby Langes hage tillbyggnad reservkraft

00 Tidplaner&Resurser

Byggentreprenad

73

200 Projekt

Nytt behov

Visby lasarett ombyggnad tandteknikerlaboratorium

00 Tidplaner&Resurser

Byggentreprenad

74

200 Projekt

Nytt behov

Visby ombyggnad Hamnkontoret

00 Tidplaner&Resurser

Byggentreprenad

75

300 Gata&Park

Inget nu gällande upphandlat avtal

Väghyvel

00 Behovsanalys

Vara
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Rad Avdelning

Status nuvarande avtal inklusive
förlängningsoptioner

Benämning

Nuvarande processteg

Upphandlingstyp

76

700 Mark&Trafik

Inget nu gällande upphandlat avtal

Värdering av fastigheter - upphandlas regionövergripande

00 Tidplaner&Resurser

Tjänst

77

200 Projekt

Nytt behov

Väskinde nybyggnad förskola

00 Tidplaner&Resurser

Byggentreprenad

78

200 Projekt

Nytt behov

Västergarn-Tofta utbyggnad vatten- och avlopp

00 Tidplaner&Resurser

Byggentreprenad

79

700 Mark&Trafik

Inget nu gällande upphandlat avtal

Ärendehantering typ kundtjänster - upphandlas regionövergripande

00 Oklart behöver utredas

Tjänst

80

500 Fastighet

Teknikområde dyk- och övriga marina arbeten

00 Oklart behöver utredas

Byggentreprenad

81

500 Fastighet

Teknikområde elarbeten jour

00 Oklart behöver utredas

Byggentreprenad

82

500 Fastighet

Teknikområde golvarbeten

00 Oklart behöver utredas

Byggentreprenad

83

500 Fastighet

Teknikområde kylarbeten

00 Oklart behöver utredas

Byggentreprenad

84

500 Fastighet

Teknikområde målning

00 Oklart behöver utredas

Tjänst

85

500 Fastighet

Teknikområde plåt- och takarbeten

00 Oklart behöver utredas

Byggentreprenad

86

500 Fastighet

Teknikområde smidesarbeten

00 Oklart behöver utredas

Byggentreprenad

87

500 Fastighet

Teknikområde styrarbeten

00 Oklart behöver utredas

Byggentreprenad

88

200 Projekt

Konsulter brand

00 Oklart behöver utredas

Tjänst

89

200 Projekt

Konsulter storkök

00 Oklart behöver utredas

Tjänst

90

200 Projekt

20210701--20230630
20230701--20240630
20240701--20250630
20210701--20230630
20230701--20240630
20240701--20250630
20210701--20230630
20230701--20240630
20240701--20250630
20210701--20230630
20230701--20240630
20240701--20250630
20220401--20240331
20240401--20250331
20250401--20260331
20210701--20230630
20230701--20240630
20240701--20250630
20210701--20230630
20230701--20240630
20240701--20250630
20210701--20230630
20230701--20240630
20240701--20250630
20220701--20240630
20240701--20250630
20250701--20260630
20210901--20230831
20230901--20240831
20240901--20250831
20210901--20230831
20230901--20240831
20240901--20250831

Konsulter VVS projektering och sakkunnig

00 Oklart behöver utredas

Tjänst
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Rad Avdelning

Status nuvarande avtal inklusive
förlängningsoptioner

Benämning

Nuvarande processteg

Upphandlingstyp

91

400 Vatten&Avlopp

20220401--20240331
20240401--20260331

Bergskross och åsgrus

00 Oklart behöver utredas

Tjänst

92

300 Gata&Park

Beläggning gator och vägar

00 Oklart behöver utredas

Tjänst

93

300 Gata&Park

Korttidsinhyrning av last- och kranbilar med förare

00 Oklart behöver utredas

Tjänst

94

300 Gata&Park

Vägkantsklippning

00 Oklart behöver utredas

Tjänst

95

400 Vatten&Avlopp

Transport och omhändertagande av slam

00 Oklart behöver utredas

Tjänst

96

500 Fastighet

Teknikområde ventilationsarbeten

00 Oklart behöver utredas

Byggentreprenad

97

800 Avfall

Matavfallspåsar och behållare samt betalsäckar

00 Oklart behöver utredas

Vara

98

500 Fastighet

Teknikområde bygg

00 Oklart behöver utredas

Byggentreprenad

99

500 Fastighet

20220401--20240331
20240401--20250331
20250401--20260331
20220601--20240531
20240601--20250531
20250601--20260531
20211001--20230930
20231001--20240930
20241001--20250930
20211101--20231031
20231101--20241031
20241101--20251031
20220701--20240630
20240701--20250630
20250701--20260630
20210101--20231231
20230101--20241231
20240101--20251231
20220401--20240331
20240401--20250331
20250401--20260331
20220401--20240331
20240401--20250331
20250401--20260331
20220401--20240331
20240401--20250331
20250401--20260331
20220401--20240331
20240401--20250331
20250401--20260331
20211101--20231031
20231101--20241031
20241101--20251031

Teknikområde glasarbeten

00 Oklart behöver utredas

Byggentreprenad

Konsulter projektering gata/mark

00 Oklart behöver utredas

Tjänst

Konsulter byggkonstruktion

00 Oklart behöver utredas

Tjänst

Konsulter byggprojektledare

00 Oklart behöver utredas

Tjänst

100 200 Projekt

101 200 Projekt

102 200 Projekt
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Ylva Svangren

Tekniska nämnden

Indexuppräkning av taxor inom teknikförvaltningen 2022
Förslag till beslut



Tekniska nämnden beslutar att räkna upp följande taxor med 2,8 procent i
enlighet med konsumentprisindex:
- Kollektivtrafik avseende färdtjänst och sjukresor
- Dispenser för transporttillstånd
- Nyttoparkeringstillstånd
- Taxan för offentlig platsmark
- Grävtillstånd
- Anläggnings- och brukningsavgifter för VA-verksamheten



Tekniska nämnden beslutar att räkna upp avfallstaxan avseende insamling av
hushållsavfall med 3,6 procent i enlighet med avfallsindex A12:1.



Tekniska nämnden beslutar att räkna upp avfallstaxan avseende slamtömning
med 4,8 procent i enlighet med avfallsindex A12:3.



Uppräkningen av taxorna gäller från 1 januari 2022.

Sammanfattning

Ett antal taxor inom teknikförvaltningens verksamhet ska årligen uppräknas med
utgångspunkt i förändrat konsumentprisindex. Perioden som ligger till grund för
uppräkningen är oktober 2020 till oktober 2021. Konsumentprisindex uppgick i
oktober 2020 till 336,97 och i oktober 2021 till 346,441 vilket innebär en förändring
om 2,8 procent.
Tekniska nämnden har bemyndigande att indexuppräkna taxor med
konsumentprisindex årligen vilket omfattar följande taxor:
taxa för dispenser för transporttillstånd,
taxa för nyttoparkeringstillstånd,
hamntaxa,
taxa för offentlig platsmark,
prislista för slutlig återställning vid grävarbeten i gator,
1

Källa SCB; Konsumentprisindex (1980=100), fastställda tal (scb.se)
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kollektivtrafik avseende de delar som gäller färdtjänst och sjukresor,
anläggningsavgifter för VA-verksamheten samt
brukningsavgifter för VA-verksamheten.
Indexuppräkning av hamntaxan fattas i beslut om revidering av hamntaxan, se ärende
TN 2021/2990.
Avfallstaxan ska uppräknas årligen med utgångspunkt i förändrat avfallsindex
avseende insamling av hushållsavfall (A12:1) och slamtömning (A12:3). Perioden
som ligger till grund för uppräkningen är juli 2020 till juli 2021. Avfallindex A12:1
avseende hämtning av hushållsavfall uppgick i juli 2020 till 116,4 och i juli 2021 till
120,6 vilket innebär en förändring om 3,6 procent. Avfallindex A12:3 avseende
slamtömning uppgick i juli 2020 till 110,7 och i juli 2021 till 116,0 vilket innebär en
förändring om 4,8 procent.2
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att taxorna som förändras enligt konsumentprisindex
ska höjas med 2,8 procent från och med januari 2022. Taxan för hämtning av
hushållsavfall ska höjas med 3,6 procent och taxan för slamtömning ska höjas med
4,8 procent enligt förändrade avfallsindex från och med januari 2022.
Barn- och genusperspektiv –Beslutet får inga konsekvenser för barn- och
genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet får inga konsekvenser för
landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet innebär ekonomiska konsekvenser då
intäkterna kommer att öka.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-12-07

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Berörda verksamheter inom TKF

2

Källa Avfall Sverige.
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Ylva Svangren

Tekniska nämnden

Avskrivning kundfordringar 2021
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden avskriver kundfordringar om totalt 638 260 kronor.

Sammanfattning

När tekniska nämnden utfört en tjänst debiteras kunden en avgift. Avgiften
faktureras i samband med att ärendet expedieras. Inkomsten bokförs direkt som en
intäkt i verksamheten och motbokning görs på ett fordringskonto.
Betalningsbevakning sker kontinuerligt, trots detta finns risk att betalning uteblir. När
fordran övergår till långtidsbevakning ska den, enligt fastställd försiktighetsprincip,
bokföras som en kundförlust då fordran avskrivs i kundreskontran trots att kravet
mot kunden kvarstår.
Region Gotland anlitar ett externt inkassoföretag för indrivning av förfallna
fordringar. Fordring kvarstår mot kund tills denne betalt sin skuld eller tills kunden
avlider. I samband med byte av inkassobolag 2021 ändrades rutinen något. Tidigare
avfördes fordringar som var äldre än två år från kundreskontran men nu är det
inkassobolagets bedömning av kundens betalningsförmåga som avgör när fordringar
bokförs som kundförluster. Det innebär att omklassificering till långtidsbevakning i
många fall sker tidigare än efter två år vilket också påverkar när kundförlusten ska
bokföras. Eftersom rutinen ändrats i år kan det innebära att vi ser en höjning av
kundförlusterna för 2021 jämfört med tidigare år.
Regionstyrelsen har beslutat att varje nämnd själv ska besluta om avskrivning av
kundfordran och att nämndens verksamhet ska belastas med den förlust som
uppkommer.
Regionstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till avskrivning av kundförluster år
2021 för tekniska nämnden. Samtliga fordringar är föremål för inkassoåtgärder.
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Kundförlusterna fördelas enligt följande:
Verksamhet

Kundförlust,
kr
3 540
1 683

Antal
fakturor
1
1

Mark- och trafik
Mark- och trafik

1 200
86 900

2
89

Mark- och trafik
Mark- och trafik

34 316

1

Mark- och trafik

Hyresförvaltning SOF

8 704

3

Hyresförvaltning KFF

5 885

3

Fastighetsförvaltning
BUF
Fastighetsförvaltning
HSF
Fastighetsservice
Visby
Hamnverksamhet

2 668

1

1 823

1

751

1

87 067

35

Fastighetsförvalning
Fastighetsförvalting
Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltning
Fastighetsförvaltning
Hamn

Allmän kollektivtrafik
Särskild kollektivtrafik

640
145 227

7
586

Mark- och trafik
Mark- och trafik

77 243

239

VA

142 838

96

Avfall

Hjälpmedelscentralen

10 259

18

Försörjning

Hemhjälpmedel

22 302

167

Försörjning

Offentlig platsmark
Salutorg- och
marknader
Parkeringsplatser
Parkeringsbevakning

Gator och vägar

Vatten och avlopp
Avfall

Totalt

Avdelning

Kommentarer

Fyra fakturor avser bilbärgning. Beloppet
har ökat från 14 200 kr år 2020.
Omsättningen för parkeringsbevakningen
har ökat kraftigt de senaste åren vilket
medfört att även kundförlusterna ökat.
Beloppet avser faktura från 2012 som varit
föremål för tvist och som nu dragits
tillbaka.

Avser Klintehamn, Slite och Herrviks
hamnar. Beloppet har ökat från 19 997 kr
2020.
Avser egenavgifter för sjukresor och
färdtjänst. Beloppet har ökat från 96 767 kr
2020.
Beloppet har minskat från 126 809 kr år
2020.
Beloppet har minskat från 207 322 kr år
2020.
Avser 18 fakturor. Beloppet har ökat från
0 kr 2020. Ökningen beror på förändrad
princip för långtidsbevakning.
Avser 167 fakturor. Beloppet har ökat från
171 kr 2020. Ökningen beror på förändrad
princip för långtidsbevakning.

638 260

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att avskrivningarna kan genomföras som planerat med
totalt 638 260 kronor (487 781 kronor 2020).
Barn- och genusperspektiv – Beslutet får inga konsekvenser för barn- och
genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet får inga konsekvenser för
landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – obetalda kundfordringar innebär negativa
ekonomiska konsekvenser för berörda verksamheter.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-11-18
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Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/3860
7 december 2021

Ylva Svangren

Tekniska nämnden

Avsättning för efterbehandling gamla deponier 2021
Förslag till beslut



Tekniska nämnden redovisar till regionstyrelsen en kostnadsberäkning för
ytterligare avsättning för efterbehandling av deponier om 66 miljoner kronor.



Tekniska nämnden föreslår till regionstyrelsen att avsättningen för
efterbehandling av gamla deponier ökar med 66 miljoner kronor år 2021.



Tekniska nämnden föreslår att avsättningen inte belastar avgiftskollektivet
utan att finansiering sker centralt.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har ansvar för efterbehandling av kommunala deponier.
Regelverket medger att medel avsätts för att täcka de kostnader som efterbehandling
av deponierna medför. Avsättningen ska spegla de kalkylerade kostnaderna. En ny
kalkylmall för beräkning av kostnader för sluttäckning och övrig efterbehandling har
tagits fram som svarar mot den modell som förordas av branschorganisationen
Avfall Sverige. Modellen innebär att fler kostnadsslag ingår i kalkylen än de som
använts tidigare. Därtill har ytterligare sluttäckningsåtgärder beräknats. Resultatet av
kalkyleringen påvisar behov av att öka avsättningen. Beslut i ärendet fattas av
regionstyrelsen före bokslutet 2021.
Ärendebeskrivning

De som bedriver verksamhet med deponier är skyldiga att beräkna kostnader för
avslutning och efterbehandling. Detta ska göras när deponin är i drift och avgift för
slutbehandling ska tas ut som avgift för det avfall som lämnas till deponin. Region
Gotland har idag en aktiv deponi, i Slite, och avsättning ska göras löpande så länge
deponin är i drift. Principen säger att dagens avfallskunder inte ska belastas med
kostnader orsakade av tidigare avfallslämnare. För deponier som inte längre används
och där man inte gjort avsättningar sedan tidigare ska kostnader för efterbehandling
av gamla deponier utifrån kommunallagens självkostnadsprincip och miljöbalkens
reglering av nödvändiga kostnader (27 kap 5 § Miljöbalken) finansieras via
skattemedel.
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De beräkningar som gjorts tidigare har endast omfattat kostnader för sluttäckning för
de deponier som har en sluttäckningsplan. Enligt Avfall Sveriges rekommendationer
ska avsättning göras för följande kostnadsslag som förväntas innebära utbetalningar i
framtiden:


Sluttäckning



Eventuell tillfällig täckning



Justering av slänter och ytor



Komplettering av lakvattenuppsamling och avskärande diken



Uppsamling av gas under efterbehandlingstiden



Eventuellt kompletterande skyddsåtgärder under efterbehandlingsfasen



Skötsel under efterbehandlingsfasen såsom exempelvis gräsklippning,
underhåll av vägar och diken



Provtagning, analys och utvärdering av ytvatten, grundvatten och lakvatten

Kostnadsberäkningen ska, enligt modellen, avse perioden från det att en deponi
stängs och trettio år framåt i tiden. Beräkningar och gjorda antaganden ska
dokumenteras och förändrade parametrar ska dokumenteras och motiveras.
En ny beräkningsmall utifrån Avfall Sveriges rekommendationer har tagits fram.
Samtliga nedlagda deponier som riskklassats högst och som innebär kostnader
framöver har inkluderats i beräkningen. Kostnaderna har nuvärdesberäknats då
utbetalningar kommer ske under många år framöver.
Avsättning per deponi (tkr)
Deponi
Befintlig
avsättning
2021-08-31
Burgsvik
Burs
Bunge
Eksta
Endre
Etelhem
Garda
Gothem
Hablingbo
Hamra
Havdhem
Hemse
Lau
Ljugarn
Lokrume
Lummelunda
Pilhagen
Roma
Rute
Sanda
Stjärnlunden
Stånga
Tofta
Visby

0
4 732
0
0
0
0
815
0
0
9 373
0
-50
0
0
0
-4
0
0
8 191
0
0
4 483
8 093
30 250

Beräknad
total
avsättning
2021
164
6 141
320
110
320
320
1 031
320
643
12 113
320
1 232
629
288
320
320
306
320
10 855
323
1 529
5 731
11 795
74 792

Avvikelse,
ny
avsättning
2021-12-31
164
1 409
320
110
320
320
216
320
643
2 740
320
1 282
629
2288
320
324
306
320
2 664
323
1 529
1 248
3 702
44 542
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Deponi

Väskinde
Väte
Östergarn
Totalt

Befintlig
avsättning
2021-08-31
0
0
0
65 883

Beräknad
total
avsättning
2021
1 035
320
310
131 901

Avvikelse,
ny
avsättning
2021-12-31
1 035
320
310
66 018

Beräkningar i den nya kalkylmallen har startår 2022. De kostnader som uppstått för
efterbehandlingsåtgärder under sista tertialen 2021 ska i samband med
bokslutsarbetet avräknas den befintliga avsättningen. Det innebär att slutsumman
kommer att avvika med motsvarande belopp från summorna i tabellen ovan.
Befintlig avsättning för framtida efterbehandlingsåtgärder av Slite deponi finns
bokförd på samma balanskonto som de nedlagda deponierna och tillkommer således
till beloppen ovan.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att behovet av avsättning för efterbehandling av gamla
deponier uppgår till totalt 132 miljoner kronor och att ytterligare avsättning om
66 miljoner kronor behövs.
Barn- och genusperspektiv – Förslaget innebär minskade utsläpp från deponierna
vilket bidrar till mindre gifter i miljön.
Landsbygdsperspektiv – Deponierna är placerade över hela Gotland och
efterbehandlingsarbetet syftar till att förhindra att farliga ämnen läcker ut i naturen.
Genom att åtgärda deponierna ökar möjligheten för markanvändning och
bebyggelse.
Ekonomisk konsekvensanalys – Avsättningen innebär kostnadsbelastning 2021
för regionstyrelsen.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-12-07
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till
Regionstyrelsen
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Ylva Svangren

Tekniska nämnden

Internkontroll 2021
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna rapporten om intern kontroll 2021.

Sammanfattning

Nämnderna har det yttersta ansvaret för att en god intern kontroll skapas och att
uppföljning sker inom respektive verksamhetsområde.
I kommunallagen 6 kap § 7 anges nämndernas ansvar för den interna kontrollen. Det
är alltid respektive nämnd som har det yttersta ansvaret för att utforma en god intern
kontroll. Den interna kontrollen ska vara en naturlig del i alla processer och rutiner.
Nämnden ska se till att övergripande policys och riktlinjer iakttas och utformar vid
behov ytterligare tillämpningsanvisningar.
Enligt regionens riktlinjer för intern kontroll ska nämnderna varje år anta en särskild
plan för uppföljning av den interna kontrollen. Planen för uppföljningen av den
interna kontrollen ska beslutas årligen av respektive nämnd. Kontrollerna enligt
planen har nu genomförts och resultatet visar att det finns brister i rutinerna. De
punkter som krävde uppföljning efter 2020 års interna kontroll ingår också i 2021 års
kontrollplan.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att den interna kontrollen fungerar bra.
Resultatet av uppföljningen visar att det finns brister i efterlevnaden av rutinerna
vilket ska åtgärdas.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet får inga konsekvenser för barn- och
genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet får inga konsekvenser för
landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet får inga ekonomiska konsekvenser. En
fungerande intern kontroll är positivt för teknikförvaltningen.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-11-23

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Rapporten om intern kontroll 2021 ska biläggas verksamhetsberättelsen för 2021.

2 (2)

RAPPORT

Intern kontroll
2021
Teknikförvaltningen
Fastställd av tekniska nämnden
Framtagen av teknikförvaltningen
Datum 2021-12-16
Gäller 2021
Ärendenr TN 2021/1077
Version [1.0]

Intern kontroll 2021
Innehåll
1. Sammanfattning .......................................................................................................2
1.1 Internkontrollplan 2021 .............................................................................................................2
1.2 Resultat av granskningen ..........................................................................................................3
1.2.1 Resultat kontroll avtalstrohet ..............................................................................................3
Kontrollmål ....................................................................................................................................3
Kontrollmetod ................................................................................................................................3
Arbetssätt ......................................................................................................................................3
Resultat .........................................................................................................................................4
Sammanfattning och analys ............................................................................................................4
Förslag på åtgärder ........................................................................................................................4
1.2.2 Resultat kontroll investeringsverksamhet .............................................................................5
Kontrollmål ....................................................................................................................................5
Kontrollmetod ................................................................................................................................5
Arbetssätt ......................................................................................................................................5
Resultat .........................................................................................................................................6
Sammanfattning och analys ............................................................................................................6
Förslag på åtgärder ........................................................................................................................6
1.2.3 Resultat kontroll dokumentation vid direktupphandling .........................................................6
Kontrollmål ....................................................................................................................................6
Kontrollmetod ................................................................................................................................6
Arbetssätt ......................................................................................................................................6
Resultat .........................................................................................................................................6
Sammanfattning och analys ............................................................................................................7
Förslag på åtgärder ........................................................................................................................7
1.2.4 Resultat kontroll beloppsgränser vid direktupphandling .........................................................7
Kontrollmål ....................................................................................................................................7
Kontrollmetod ................................................................................................................................7
Arbetssätt ......................................................................................................................................8
Resultat .........................................................................................................................................8
Sammanfattning och analys ............................................................................................................8

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region Gotland
Teknikförvaltningen

Intern kontroll 2021

Förslag på åtgärder ........................................................................................................................8
1.2.5 Resultat kontroll regelefterlevnad avseende dokumentation vid upphandling ..........................9
Kontrollmål ....................................................................................................................................9
Kontrollmetod ................................................................................................................................9
Arbetssätt ......................................................................................................................................9
Resultat .........................................................................................................................................9
Sammanfattning och analys ............................................................................................................9
Förslag på åtgärder ......................................................................................................................10
1.2.6 Resultat kontroll bisyssla ...................................................................................................10
Kontrollmål ..................................................................................................................................10
Kontrollmetod ..............................................................................................................................10
Arbetssätt ....................................................................................................................................10
Resultat .......................................................................................................................................11
Sammanfattning och analys ..........................................................................................................11

1. Sammanfattning
Den interna kontrollen har genomförts under hösten 2021 och redovisas till tekniska
nämnden i denna rapport. Redovisningen kommer även att biläggas nämndens verksamhetsberättelse för 2021.
2021 års interna kontroll visar att mer insatser behövs inom teknikförvaltningen för att fullt
ut leva upp till reglerna kopplat till upphandling. Samtliga fyra kontrollpunkter inom området påvisar brister.
Kunskaperna hos förvaltningens chefer behöver förbättras vad gäller definitionen av bisyssla och hur rutinen för hur dessa ska hanteras inom regionen.
Regelefterlevnaden avseende kontering av driftsutgifter och investeringsutgifter förefaller
ha förbättrats sedan tidigare granskning. Förvaltningen behöver även framöver bevaka att
så är fallet och tillse att tillräcklig kunskap finns för korrekt klassificering av kostnader.
1.1 Internkontrollplan 2021

Ärendenr TN 2021/1077 Datum 2021-12-16

Enligt beslut i tekniska nämnden den 23 juni 2021 ska följande interna kontroller genomföras under 2021:
Rutin/process

Kontrollmål

Kontrollmetod

Avtalstrohet

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

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

Investeringsverksamhet

Att klassificering av investeringar inom fastighetsförvaltningen görs korrekt.

25 stickprov av leverantörsfakturor överstigande 100
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Kontrollmål

Kontrollmetod
tkr bokförda som driftsutgift.

Dokumentation vid direktupphandling

Att genomförda direktupphandlingar dokumenteras i
enlighet med fastställd rutin.

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

Beloppsgränser vid direktupphandling

Att genomförda direktupphandlingar hållits inom angivna beloppsgränser enligt
regelverket.

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

Regelefterlevnad avseende
dokumentation vid upphandling

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

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

Bisyssla

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

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

Planen var att genomföra kontrollerna under september och oktober 2021. Syftet med den
interna kontrollen är att säkra att rutiner fungerar på ett ändamålsenligt sätt.
1.2 Resultat av granskningen
1.2.1 Resultat kontroll avtalstrohet
Kontrollmål

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

Ärendenr TN 2021/1077 Datum 2021-12-16

Kontrollmetod

Stickprov av 10 leverantörsfakturor per avdelning som betalats ut under augusti 2021. Kontroll sker om avtal finns med leverantör, att artiklar och villkor i övrigt stämmer är i enlighet med avtalet.
Arbetssätt

Sökning av leverantörsfakturor har skett i ekonomisystemet. Kontroll av transaktionstext,
leverantörsnamn, av 90 ekonomiska transaktioner genom sökning av leverantörens namn
bland avtal i intern avtalskatalog.
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Att söka transaktioner per avdelning gör det möjligt att återkoppla resultatet till varje avdelning som sedan kan identifiera sina egna förbättringsområden och sätta upp planer för att
genomföra konstaterade förbättringar.
Resultat

Internkontroll 2021 Avtalstrohet

Totalt antal kontrollerade transaktioner : 90

52%

48%

Identifierat
avtal
Oidentifierat
avtal

Internkontroll 2021 Avtalstrohet
Totalt värde 6,4 mnkr

44%
56%

Värde köp på
identifierat
avtal
Värde köp på
oidentifierat
avtal

Sammanfattning och analys

Glädjande nog stiger förvaltningens trohet till sina avtal till 48 procent av antalet transaktioner (år 2020 13 procent). Troheten till våra avtal är dock för låg för att uppfattas som en
acceptabel nivå både av oss själva men också av våra leverantörer.

Ärendenr TN 2021/1077 Datum 2021-12-16

Det ekonomiska värdet på de transaktionerna där köp skett på identifierat avtal är 44 procent (år 2020 13 procent) vilket motsvarar ett ekonomiskt värde på 2,8 mnkr. Köp har
alltså skett till ett värde av 3,6 mnkr där det inte finns något avtal.
Förslag på åtgärder

Förvaltningen behöver fortsatt arbeta med följande:
 Varje medarbetare behöver söka information om våra avtal och använda dem i
mycket större utsträckning än vads om görs idag.
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 På avdelningsnivå behöver arbetet fortsätta att analysera sina kostnader för att identifiera köp av varor, tjänster och entreprenader som överstiger gällande beloppsgränser för upphandling.
 Avdelningarna behöver sätta av resurser för att genomföra upphandlingar.
 På förvaltningsnivå behöver arbetet att fortsätta att stödja avdelningarna i genomförandet av beteendeförändringar och i sina analyser för att identifiera upphandlingspliktiga föremål samt samordna och paketera lämpliga upphandlingar.
Vid de två utbildningarna om affärsmässighet som riktade sig till chefer, projektledare och
arbetsledare som genomfördes under oktober 2021 ombads deltagarna ta fram några ledord
för hur förvaltningen ska uppfattas inför upphandling, under upphandling men också under avtalsperioderna. Nedan visas de ledord som valdes av de allra flesta.

Det är möjligt för förvaltningen att komma närmare den här målbilden men det kräver insats på alla nivåer om vi ska lyckas.
1.2.2 Resultat kontroll investeringsverksamhet
Kontrollmål

Att klassificering av investeringar inom fastighetsförvaltningen görs korrekt..
Kontrollmetod

Stickprov av 25 leverantörsfakturor överstigande 100 tkr som bokförts som driftsutgift hos
fastighetsförvaltningen. Kontrollen syftar till att säkerställa att dessa inte klassificeras investeringsutgift och därmed är felaktigt bokförda.

Ärendenr TN 2021/1077 Datum 2021-12-16

Arbetssätt

Sökning har skett i ekonomisystemet av alla leverantörsfakturor överstigande 100 tkr exklusive moms som betalats och bokförts hos fastighetsförvaltningen under perioden januari
till och med oktober 2021. Dessa fakturor har listats och stickprov har gjorts på 25 fakturor. Valda fakturor har granskats avseende vad som levererats och om dessa är att betrakta
som en driftsutgift eller som en investeringsutgift.
För att ett inköp ska klassificeras som en investering krävs att följande tre kriterier är uppfyllda:
1. Anläggningstillgången är avsedd för stadigvarande bruk eller innehav.
2. Anläggningstillgången ska ha en bedömd livslängd på minst tre år.
3. Värdet på anläggningstillgången är minst ett prisbasbelopp (47 600 kronor för 2021).
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Resultat

Granskningen visar att en av de granskade 25 leverantörsfakturor som bokförts som driftsutgift istället skulle ha bokförts som investeringsutgift.
Sammanfattning och analys

Kontrollen ingick även i 2020 års internkontroll där utfallet av kontrollen var att fyra av 25
fakturor klassificerats felaktigt. Att årets granskning inte visar på minskning av antalet fel
och indikerar att en förbättring har skett och att kunskapen om klassificering av fakturor
har förbättrats.
Förslag på åtgärder

Förvaltningen behöver fortsatt arbeta med följande
 Tillgodose att de som har kontering och granskning av leverantörsfakturor har tillräcklig kunskap om de regler som gäller för klassificering av kostnader.
 Att tillgodose att kvalitetssäkring av redovisningen sker löpande hos respektive avdelning vid delårs- och helårsbokslut.
1.2.3 Resultat kontroll dokumentation vid direktupphandling
Kontrollmål

Att genomförda direktupphandlingar dokumenteras i enlighet med fastställd rutin och därmed gällande lagstiftning.
Kontrollmetod

Stickprov av två direktupphandlade avtal per avdelning genomförda under 2021 med ett
ekonomiskt värde som överstiger 100 tkr. Kontroll sker om direktupphandlingarna dokumenterats korrekt.
Arbetssätt

Sökning har skett i diariet, W3D3, eftersom den fastställda rutinen beskriver att det är där
handlingar för direktupphandlingar med ett ekonomiskt värde enligt ovan ska förvaras. Det
dokument som ska förvaras i diariet heter ”Dokumentation av direktupphandling” som
uppfyller krav på dokumentationsplikt i 19 kapitlet 30 § enligt både lag (2016:1145) om offentlig upphandling och lag (2016:1146) om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna.

Ärendenr TN 2021/1077 Datum 2021-12-16

Att söka direktupphandlingar per avdelning gör det möjligt att återkoppla resultatet till
varje avdelning som sedan kan identifiera sina egna förbättringsområden och sätta upp planer för att genomföra konstaterade förbättringar.
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Resultat

Internkontroll 2021 Dokumentation vid direktupphandling
Totalt antal kontrollerade transaktioner : 13

38%
62%
Uppfyller krav på
dokumentation
Uppfyller inte krav på
dokumentation

Sammanfattning och analys

I internkontroll 2021 kan maximalt 18 direktupphandlingar omfattas av stickprovet och 13
direktupphandlingar har hittats och undersökts.
Konstateras att 38 procent av underlaget, alltså fem direktupphandlingar, är korrekt dokumenterade. För åtta direktupphandlingar konstateras att de inte är korrekt dokumenterade,
alltså 62 procent.
Detta kontrollmål är nytt i internkontroll 2021 och det finns därför inga jämförande värden
för år 2020.
Förslag på åtgärder

Ärendenr TN 2021/1077 Datum 2021-12-16

Förvaltningen behöver fortsatt arbeta med följande:
 Varje medarbetare behöver uppmanas att följa fastställda rutiner.
 På avdelningsnivå behöver arbetet fortsätta att följa upp att medarbetare följer fastställda rutiner.
 Avdelningarna behöver sätta av resurser för att genomföra direktupphandlingar på
korrekt sätt.
 På förvaltningsnivå behöver arbetet att fortsätta att stödja avdelningarna i genomförandet av beteendeförändringar och att utveckla och förenkla rutiner och verktyg
för direktupphandling.
1.2.4 Resultat kontroll beloppsgränser vid direktupphandling
Kontrollmål

Att genomförda direktupphandlingar hållits inom angivna beloppsgränser enligt regelverket.
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Kontrollmetod

Stickprov av två direktupphandlade avtal per avdelning genomförda under 2021 med ett
ekonomiskt värde som överstiger 100 tkr men inte överstiger direktupphandlingsgränsen.
Kontroll sker om beloppsgräns för direktupphandling överskridits. Stickprovet är detsamma som för kontrollpunkt dokumentation vid direktupphandling.
Arbetssätt

Aktuella beloppsgränser för direktupphandling enligt lag (2016:1145) om offentlig upphandling är drygt 615 tkr och för lag (2016:1146) om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna är beloppsgränsen drygt 1 142 tkr. Europeiska kommissionen beslutar om
direktupphandlingsgränser som också kan kallas för tröskelvärden. Att söka direktupphandlingar per avdelning gör det möjligt att återkoppla resultatet till varje avdelning som sedan kan identifiera sina egna förbättringsområden och sätta upp planer för att genomföra
konstaterade förbättringar.
Resultat
Diarienummer

Benämning

Lag

TN
TN
TN
TN
TN

Energideklarationer
Lastväxlare
Skyddsjakt
Renovering fyr
Slamtransporter

LOU
LOU
LOU
LUF
LUF

2020/4001
2020/4007
2021/463
2021/1488
2021/3113

Tillåtet
värde
615 tkr
615 tkr
615 tkr
1 142 tkr
1 142 tkr

Faktiskt
värde
615 tkr
610 tkr
615 tkr
250 tkr
500 tkr

Sammanfattning och analys

I internkontroll 2021 kan maximalt 18 direktupphandlingar omfattas av stickprovet och
fem direktupphandlingar har hittats och undersökts. Det nationella mönstret är att det är
vanligt förekommande att det faktiska värdet ligger nära det tillåtna värdet alltså direktupphandlingsgränsen. Konstateras att samtliga undersökta direktupphandlingar hållits inom
tillämplig lagstiftnings reglering av det tillåtna värdet, även om det finns spår av det nationella mönstret även inom tekniska nämnden.
Upphandlingsmyndigheten konstaterar att
”Det är av stor betydelse att beräkningen av värdet av en upphandling blir korrekt. Om en upphandling
har genomförts enligt fel upphandlingsförfarande, exempelvis genom att en upphandling vars värde överstiger
tröskelvärdet, upphandlas enligt nationella bestämmelser i stället, kan upphandlingen behöva göras om. ”
Detta kontrollmål är nytt i internkontroll 2021 och det finns därför inga jämförande värden
för år 2020.
Ärendenr TN 2021/1077 Datum 2021-12-16

Förslag på åtgärder

Förvaltningen behöver fortsatt arbeta med följande:
 På avdelningsnivå behöver behovsanalyser genomföras som resulterar i korrekta
och realistiska värden så att rätt förfarande alltid väljs.
 På förvaltningsnivå behöver arbetet att fortsätta att stödja avdelningarna i genomförandet av behovsanalyser så att korrekt förvarande alltid väljs. Viktigt är också att
förvaltningsnivån informerar internt om regelverk, verktyg samt rutiner och arbetssätt.
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1.2.5 Resultat kontroll regelefterlevnad avseende dokumentation vid upphandling
Kontrollmål

Att genomförda upphandlingar dokumenteras i enlighet med gällande lagstiftning.
Kontrollmetod

Stickprov av två upphandlingar per avdelning genomförda under 2021 med ett ekonomiskt
värde som överstiger 100 tkr. Kontroll sker om upphandlingarna dokumenterats korrekt.
Arbetssätt

Sökning har skett i upphandlingssystemet, TendSign, samt bland förvaltningens mappsystem där handlingar för upphandlingar ska respektive kan förvaras.
Fokus har legat på nödvändiga dokument i förberedelse inför genomförande av upphandling. De dokument som sökts är behovsanalys och marknadsanalys. De dokumenten som
söks uppfyller krav på dokumentationsplikt i 12 kapitlet 14 § enligt både lag (2016:1145)
om offentlig upphandling och lag (2016:1146) om offentlig upphandling inom försörjningssektorerna.
Kravet på dokumentationsplikt lyder så här:
”En upphandlande myndighet ska dokumentera genomförandet av en upphandling. Dokumentationen ska
vara tillräcklig för att motivera myndighetens beslut under upphandlingens samtliga skeden.”
Att söka upphandlingar per avdelning gör det möjligt att återkoppla resultatet till varje avdelning som sedan kan identifiera sina egna förbättringsområden och sätta upp planer för
att genomföra konstaterade förbättringar.
Resultat

Internkontroll 2021 Dokumentation upphandlingar
Totalt antal kontrollerade transaktioner: 13

8%

Ärendenr TN 2021/1077 Datum 2021-12-16

92%
Uppfyller inte krav
på dokumentation
Uppfyller krav på
dokumentation
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Sammanfattning och analys

I internkontroll 2021 kan maximalt 18 upphandlingar omfattas av stickprovet och 13 upphandlingar har hittats och undersökts.
Konstateras att åtta procent av underlaget, alltså en upphandling, är korrekt dokumenterad.
För 12 upphandlingar konstaterad att de inte är korrekt dokumenterade, alltså 92 procent.
För två upphandlingar kunde ett begränsat ekonomiskt underlag hittas bland dokumentationen i förvaltningens mappsystem.
Detta kontrollmål är nytt i internkontroll 2021 och det finns därför inga jämförande värden
för år 2020.
Förslag på åtgärder

Förvaltningen behöver fortsatt arbeta med följande
 Varje medarbetare behöver uppmanas att prioritera det förberedande analysarbetet
inför upphandling.
 Avdelningarna behöver sätta av resurser för att förbereda inför genomförande av
upphandling.
 På förvaltningsnivå behöver arbetet att fortsätta att stödja avdelningarna i genomförandet av beteendeförändringar samt att utveckla och förenkla rutiner och verktyg för det förberedande arbetet inför upphandling
1.2.6 Resultat kontroll bisyssla
Kontrollmål

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

Granskning av bisysslor registrerade under 2020 och 2021. Intervju med slumpmässigt utvalda chefer inom TKF. Intervjuer har genomförts med sju chefer i oktober och november
2021.
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Arbetssätt

Intervjuer har skett på via telefon utan att cheferna aviserats i förväg. Följande frågor har
ställts:
1. Vad är en bisyssla?
2. Hur undersöker du vilka av dina medarbetare som har en bisyssla?
3. Hur agerar du när du får besked om att en medarbetare har en bisyssla?
4. Hur agerar du om du uppfattar att en av dina medarbetare har en bisyssla som
denne inte anmält?
5. Hur följer du upp anmäld och godkänd bisyssla?
Gällande riktlinje för bisyssla säger följande som svar på ovan ställda frågor:
1. Med bisyssla avses varje anställning, uppdrag eller utövande av verksamhet vid sidan av huvudanställningen i Region Gotland. Det kan till exempel röra sig om att
du har enskild näringsverksamhet, står som ägare eller delägare i aktiebolag (även
icke aktivt delägande) samt styrelseuppdrag.
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2. Alla anställda ska anmäla om de har någon bisyssla vid sidan av sin huvudanställning. Arbetsgivaren gör en bedömning om den är arbetshindrande, förtroendeskadlig eller konkurrerande (personalhandboken), vid det årliga medarbetarsamtalet och
vid rekrytering/introduktion. Information om detta finns med i intervjumallen för
rekrytering, i checklistan för introduktion av nya medarbetare och chefer samt i
mallen för medarbetarsamtal (Har du någon bisyssla? Är den anmäld? Behöver den
förnyas?).
3. Ber medarbetaren fylla i blanketten. Gör en bedömning av bisysslan i enlighet med
kriterierna i blanketten och skickar blanketten till förvaltningschef för beslut. I
blanketten anges att närmaste chef ska göra bedömning och att förvaltningschef
godkänner, så känner man inte till gången kommer man att bli varse när man fyller i
blanketten.
4. Detta är inte reglerat i riktlinje, normen för vara att man har en skyldighet att uppmärksamma medarbetaren på skyldigheten att anmäla bisyssla.
5. Årligen vid medarbetarsamtalet, eller om jag på något sätt blir uppmärksammad på
att det skett en förändring i pågående bisyssla eller att medarbetaren fått förändrade
uppgifter som kan påverka bedömningen av bisysslan.
De styrdokument som finns om bisysslor är ”Policy för bisyssla” och ”Riktlinjer för bisyssla i Region Gotland”.
Resultat

Intervjuresultaten visar att ingen av de tillfrågade cheferna hade en så bred tolkning av vad
en bisyssla är som anges i styrdokumenten. Flera anger till exempel att det ska handla om
en annan anställning för att klassas som bisyssla. På frågan om hur man undersöker om någon har en bisyssla anger endast en av sju chefer att frågan ska ställas vid rekrytering/introduktion. Sex av sju chefer säger att frågan ställs vid medarbetarsamtalet.
På frågan om hur man ska agera om man får veta att medarbetaren har en bisyssla svarar
två av de sju cheferna att det är medarbetaren som ska fylla i anvisad blankett. Övriga har
bilden av att det är de som ska göra anmälan. Endast tre av cheferna svarar tydligt att blanketten ska skickas vidare för bedömning av chefens chef (i dagsläget är det enbart förvaltningschefen som kan bifalla eller avslå bisyssla även om det ses över och förslaget är att det
är chefens chef som ska göra det). Några anger att det är de som ska göra bedömningen.
Samtliga chefer anger att när de får reda på att någon har bisyssla som inte anmälts under
pågående anställning att det ska anmälas omgående. Fem av sju svarar att de följer upp frågan om bisyssla årligen vid medarbetarsamtalet. En tar upp det på avstämningsmöten med
medarbetarna och en svarar att hen inte vet.
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Sammanfattning och analys

Intervjuresultaten visar att samtliga vet att bisysslor ska hanteras och prövas inom regionen.
Däremot görs en del felaktiga tolkningar av vad en bisyssla är och hur rutinen fungerar.
Risken att medarbetare under längre tid har bisyssla som kan innebära negativ påverkan på
det egna arbetet eller vara förtroendeskadligt bedöms vara låg då frågan hanteras årligen vid
medarbetarsamtal eller andra avstämningar. Bedömningen är att förvaltningens chefer behöver uppdateras kring vad en bisyssla är och hur rutinen för hur dessa ska hanteras inom
regionen.
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Therese Bendelin

Tekniska nämnden

Kompetensförsörjningsplan 2022-2023
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna kompetensförsörjningsplanen.

Sammanfattning

Teknikförvaltningens kompetensförsörjningsplan 2022-2023 ska ses som en
förvaltningsspecifik fördjupning av Region Gotlands kompetensförsörjningsplan
2022-2023. Den övergripande planen beskriver bakgrund, teorier och
regiongemensamma strategier för framgångsrik kompetensförsörjning.
Teknikförvaltningens kompetensförsörjningsplan fokuserar på analys av
verksamhetens nuläge och framtid samt utgör en sammanställning av de aktiviteter
förvaltningen planerar att genomföra inom målområde Medarbetare, och därigenom
ge förutsättningar för en god kompetensförsörjning. Aktiviteterna utgör en del av
den årliga verksamhetsplanen och avdelningarnas och enheternas aktivitetsplaner,
som samlas i regionens be-slutsstödsystem. Region Gotlands och
teknikförvaltningens kompetensförsörjningsplan bör därför läsas tillsammans.
Bedömning

Teknikförvaltningens kompetensförsörjningsplan är upprättad i enlighet med
regionens arbetssätt för strategisk kompetensförsörjning.
Barn- och genusperspektiv – genusperspektivet har tagits i beaktande i analysen
och de aktiviteter som prioriterats i planen.
Landsbygdsperspektiv – teknikförvaltningens verksamhet finns över hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – kompetensförsörjningsplanen i sig har ingen
ekonomisk konsekvens. Beslut inom områdena bemanning och kompetensutveckling
fattas inom befintlig budget.
Beslutsunderlag
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Region Gotlands kompetensförsörjningsplan 2022-2023
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1. Inledning

Teknikförvaltningens kompetensförsörjningsplan 2022-2023 ska ses som en
förvaltningsspecifik fördjupning av Region Gotlands
kompetensförsörjningsplan 2022-2023. Den övergripande planen beskriver
bakgrund, teorier och regiongemensamma strategier för framgångsrik
kompetensförsörjning. Teknikförvaltningens kompetensförsörjningsplan
fokuserar på analys av verksamhetens nuläge och framtid samt utgör en
sammanställning av de aktiviteter förvaltningen planerar att genomföra inom
målområde Medarbetare, för att ge förutsättningar för en god
kompetensförsörjning. Aktiviteterna utgör en del av den årliga
verksamhetsplanen och avdelningarnas och enheternas aktivitetsplaner, som
Region Gotland
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Teknikförvaltningen kompetensförsörjningsplan 2022-2023

samlas i regionens beslutsstödsystem. Region Gotlands och
teknikförvaltningens kompetensförsörjningsplan bör därför läsas tillsammans.
2. Nuläge – analys av teknikförvaltningens förutsättningar
2.1 Målområde medarbetare

Region Gotlands målområde medarbetare har tre övergripande mål:
13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur.
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt
arbete.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus.
Goda resultat inom de övergripande målen bidrar till förvaltningens förmåga
att attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla medarbetare och
därmed även förmågan till långsiktig kompetensförsörjning.
2.1.1 Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

Indikatorerna för målet har definierats som:
Indikator
Teameffektivitetsindex
Ledarskapsindex
Engagemangindex
Hållbart medarbetarindex

Önskad riktning TKF 2021
(2020, 2019)
Ökning
72 (70, 69)
Ökning
76 (73, 71)
Ökning
76 (75, 72)
Ökning
80 (78, 75)

RG 2021
70
73
75
80

Dessa index mäts i den årliga medarbetarundersökningen och resultaten i
kolumn tre avser teknikförvaltningens utveckling över tid (2020 och 2019
visas i parentes). I tabellen (kolumn 4) redovisas även resultatet 2021 för hela
regionen.
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Förvaltningens resultat på de indikerande indexvärdena har ökat stadigt sedan
2019. Ledarskapsindex och hållbart medarbetarindex har ökat så mycket som
fem procentenheter sedan 2019. I sin helhet speglar förvaltningens resultat,
det för hela regionen, även om flera värden är högre för teknikförvaltningen
och den positiva utvecklingen har varit tydligare.
Analys mål 13
Bedömningen är att det finns en stor medvetenhet, både hos medarbetare och
ledare, om betydelsen av en tillitsbaserad kultur, och att det finns goda
förutsättningar för en fortsatt positiv utveckling. Resultatet på
medarbetarundersökningen visar också att det arbete som gjorts i
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förvaltningen har gett resultat, så som att prata om ”den röda tråden” på
arbetsplatsträffar och att tydliggöra förväntningar på varandra, genom att ta
fram gemensamma spelregler. Upplevelsen av engagemang i arbetet är en
viktig del i den tillitsbaserade kulturen och engagemangsindexet delas in i två
delar, tydlighet och energi. Samtliga frågor i indexet har förbättrats från 2020
till 2021, men den största positiva förflyttningen syns i frågorna som handlar
om att ha tydliga mål i arbetet 75 till 81) och att arbeta mot dessa mål (72 till
79). Det är dock viktigt att poängtera att det finns fortsatta utmaningar i vissa
delar i förvaltningen.
Det finns ett aktivt arbete i förvaltningen som syftar till att förstärka tilliten,
där chefscaféer och medarbetardialog utgör viktiga faktorer. Vi kan ändå
konstatera att det finns en del kvar att göra för att ge medarbetarna
förutsättningar för att kunna ta rollen som aktiva medarbetare som har
möjlighet att fullt ut ta ansvar för sina uppgifter och resultatet av sitt arbete.
Detta kommer att bli viktigt för medarbetare och chefer att gemensamt arbeta
med de kommande åren. Även här kan vi konstatera att förutsättningarna ser
olika ut i olika delar av förvaltningen. Vissa avdelningar har kommit längre än
andra.
2.1.2 Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete

Indikatorer för målet har definierats som:
Indikator
Employee Net Promoter Score (eNPS)
Heltidsanställda av samtliga månadsavlönade, andel
(%)
Arbetad mertid hos månadsavlönade (antal timmar)
Arbetad övertid hos månadsavlönade (antal timmar)

Önskad
riktning
Ökning
Ökning
Minskning
Minskning

Dokumentnr STY-23886 v 2.0

Ärendenr TN 2021/3146 Datum 2021-12-16

eNPS
I medarbetarundersökningen 2021 definieras 33 procent av medarbetarna som
ambassadörer, de som svarat 9 eller 10 på frågan om hur sannolikt det är att,
till en vän, rekommendera Region Gotland som arbetsgivare. eNPS för
förvaltningen ökade i medarbetarenkäten 2021 till -4 (-7 år 2020 och -22 år
2019) vilket också är ett bättre resultat än för Region Gotland (-12).
Heltid och deltid
I oktober 2020 var 98,8 procent av de anställda i teknikförvaltningen
heltidsanställda. I oktober 2021 var siffran 94,3 procent.
Övertid och mertid
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Tidsperiod

Andel övertid o
mertid av faktiskt
arbetad tid
TKF jan-sep 2021
1,67 %
TKF jan-sep 2020
1,86 %
TKF jan-sep 2019
2,55 %
Region Gotland jan- 1,26 %
sep 2021
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Faktiskt
arbetad tid
(h)
664 986
427 558
418 842
7 468 719

Övertid
(h)

Mertid
(h)

10 563
7 807
10 587
66 183

530
132
90
28 192

Uppgifter från Hypergene personalrapport för tidsanvändning.

Analys mål 14
Sammantaget kan vi se förbättringar inom flera indikatorer för mål 14.
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
bör förekomma. Bedömningen från cheferna med beredskap i verksamheten
är att i princip all övertid är en följd av beredskap. Det finns möjlighet att
särskilja de olika övertidsformerna i personalsystemet, men i dagsläget kan inte
säkerställas att registreringen är rätt.

Att alla medarbetare arbetar heltid är en av Sveriges kommuners och regioners
kompetensförsörjningsstrategier, och det är avgörande att förvaltningen
säkerställer att det finns möjlighet att nyttja den tillgängliga kompetensen på
bästa sätt.
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Andelen medarbetare med heltid minskar, vilket kan förklaras av att
teknikförvaltningen den 1 januari 2021 tog över försörjningsavdelningen från
regionstyrelseförvaltningen. Deltidsanställningarna finns i stort sätt
uteslutande i städverksamheten på försörjningsavdelningen. Avdelningen
arbetar med att uppmuntra medarbetare med deltidsanställning till att gå upp
till heltid. Detta sker främst i medarbetarsamtalet men även genom den årliga
enkäten. Avdelningen står redo att bereda arbete på heltid för de medarbetare
som väljer att utöka sin deltid, men hittills har ingen valt att tacka ja till
erbjudandet. Inför 2022 undersöks möjligheten för medarbetarna att prova att
gå upp i sysselsättningsgrad tillfälligt, för att också kunna välja att gå ner i
sysselsättningsgrad igen efter att ha provat. Detta kräver förberedelser och
ställer krav på verksamhetens planering.

2.1.3 Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus

Indikatorer för målet har identifierats som:
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Indikator
Organisatorisk och social arbetsmiljö index (OSI)
Chefer inom Region Gotland som skattar sin kompetens
inom arbetsmiljöområdet som god, andel (%)
Medarbetare inom Region Gotland som uppnår de
nationellt satta rekommendationerna för fysisk aktivitet,
andel (%)
Korttidssjukfrånvaro, andel (%)

Önskad riktning
Ökning
Ökning
Ökning
Minskning

Sammanställning av OSI-index
TKF 2021

TKF 2020

TKF 2019

76

75

72

Region Gotland
2021
72

OSI-index är en sammanställning av frågor i medarbetarundersökningen som
handlar om faktorer inom området för social och organisatorisk arbetsmiljö.
Dessa frågor berör områden som arbetsbelastning, stress, arbetsfördelning,
kräkningar och trakasserier.
Chefernas kompetens inom arbetsmiljöområdet
Enligt uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet 2020 skattar 100
% av cheferna som svarat på enkäten att deras kunskap om
arbetsmiljöområdet är god. Resultatet för 2021 är inte klart, men under året
har särskilda satsningar gjorts på chefscaféerna för att chefer och
skyddsombud ska öka sin kunskap om det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Det som efterfrågas i enkäten är: kunskap om lagar, föreskrifter, riktlinjer och
rutiner för arbetsmiljöarbetet, kunskap om förhållandena för en god
arbetsmiljö samt kunskaper om förebyggande och åtgärdande av risker i
arbetsmiljön.
Fysisk aktivitet
38 procent av förvaltningen medarbetare anger i medarbetarundersökningen
2021 att de är fysiskt aktiva mer än 150 minuter i veckan. Detta är en
minskning från 44 procent året innan. 2019 var siffran 40 procent.
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Korttidsfrånvaro
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Korttidsfrånvaron (dag 1-14) utgjorde 2,91 % av den ordinarie arbetstiden
under januari till september 2021. Januari till september 2020 var motsvarande
siffra 2,72 % och 2019 var siffran 2,23 %.
Analys mål 15
Sammanfattningsvis kan sägas att upplevelsen av den organisatoriska och
sociala arbetsmiljön är god och har dessutom ökat markant sedan 2019. Även
i jämförelse med Region Gotland i stort ligger förvaltningens index högt.
Korttidsfrånvaron har ökat sedan 2019 vilket åtminstone till del borde kunna
härledas till rekommendationen att stanna hemma vid minsta symtom i och
med pandemin. Uppgifterna gäller till och med september och
verksamheterna vittnar om att förkylningssäsongen inträffade tidigare på
hösten 2021 än vanligtvis, redan i augusti.
En stor andel av medarbetarna är fysiskt aktiva, även om vi dessvärre kan se
en oroväckande minskning i medarbetarundersökningen 2021. Samtal om
hälsa och friskvård förs två gånger om året på arbetsplatsträffar samt årligen i
medarbetarsamtalet. Teknikförvaltningens medarbetare har möjlighet att nyttja
en timme per vecka för fysisk aktivitet och därutöver finns möjlighet till ett
friskvårdsbidrag på upp till 700 kr per år. Denna policy skiljer sig åt från
regionens gemensamma, vilket inte är långsiktigt önskvärt.
Teknikförvaltningens medarbetare bör ha samma friskvårdsregler som resten
av regionens.

Skyddsombuden spelar en viktig roll i förvaltningens arbetsmiljöarbete, där de
ska fungera som en partner i chefernas kontinuerliga arbetsmiljöarbete, bidra
med arbetsmiljöaspekter i förändringsarbete och riskbedömningar samt vara
ett stöd för medarbetarna i frågor som rör arbetsmiljön.
Skyddsombudsrollerna i förvaltningen har varit svåra att fylla de senaste åren
och arbetsgivare och fackliga parter behöver föra en dialog om vad som kan
göra rollen mer tilltalande.
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Uppföljningen av det systematiska arbetsmiljöarbetet är ett bra sätt att sätta
arbetsmiljöarbetet i fokus och för att få syn på vilka insatser som behöver
göras inom arbetsmiljöområdet. Vårt samverkansavtal och är ett bra verktyg
för ett aktivt och kontinuerligt arbetsmiljöarbete där förvaltningens
gemensamma struktur för arbetsplatsträffar bidrar positivt till dialogen kring
arbetsmiljö och hälsofrämjande insatser.

1 Uppgift från Hypergene, personalrapport för sjukfrånvaro (huvudkontering). Ordinarie arbetstid jan-sep 2021: 834 944 h. Sjukfrånvaro
dag 1-14 jan-sep 2021: 24 597 h.
2 Uppgift från Hypergene, personalrapport för sjukfrånvaro (huvudkontering). Ordinarie arbetstid jan-sep 2020: 526 767 h. Sjukfrånvaro
dag 1-14 jan-sep 2020: 14 303 h.
3 Uppgift från Hypergene, personalrapport för sjukfrånvaro (huvudkontering). Ordinarie arbetstid jan-sep 2019: 512 079 h. Sjukfrånvaro
dag 1-14 jan-sep 2019: 11 391 h.
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2.2 Pensionsavgångar4

Teknikförvaltningen har 523 anställda, varav 485 är tillsvidareanställda.5
Medelåldern för medarbetarna är 47,9 år och 42 % av de anställda i
förvaltningen är kvinnor.6 De kommande sex åren kommer 20 procent av de
tillsvidareanställda medarbetarna uppnå 65 års ålder.
2022
Alla
9
Kvinna 1
Man
8

2023
19
6
13

2024
11
2
9

2025
17
9
8

2026
23
11
12

2027
15
4
11

Antal medarbetare som kommer att uppnå 65 års ålder de kommande sex åren.

Dessa medarbetare har i många fall mångårig erfarenhet av verksamheten och
besitter ibland tyst kunskap om arbets- och tillvägagångsätt. Många av dessa
medarbetare sitter också på nyckelfunktioner. Det finns flera viktiga strategier
för att hantera den kunskapsförlust som det innebär att dessa
nyckelfunktioner lämnar verksamheten, dessa är bland annat att skapa
redundans genom att låta andra medarbetare gå parallellt och skapa
förutsättningar för kunskapsöverföring, både löpande och i samband med
ersättningsrekryteringar. Det innebär också ett ökat behov av att synliggöra
och dokumentera processer, rutiner och arbetssätt i så stor utsträckning som
möjligt, eftersom de nya medarbetare som rekryteras sannolikt kommer att ha
en annan syn på sitt långsiktiga arbetsliv. För att kunna möjliggöra en mjukare
övergång när medarbetare i nyckelpositioner och med lång erfarenhet slutar är
en möjlighet också att erbjuda medarbetare att trappa ner sin
sysselsättningsgrad innan pension samt att erbjuda timanställning efter att
medarbetaren gått i pension. Detta ger möjlighet att dra nytta av den kunskap
som medarbetarna besitter och skapar utrymme för mentorskap och
kunskapsöverföring. God och strukturerad introduktion är också avgörande
för att säkra verksamheten, i synnerhet för medarbetare i ledande befattning.
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Förvaltningen har 17 månadsavlönade medarbetare som är 65 år eller äldre
samt ytterligare 21 som har en timanställning, vilket tyder på att möjligheten
att nyttja kunskapen hos seniora medarbetare efter att de valt att gå i pension
nyttjas, där det är lämpligt. Att förlänga arbetslivet är en av Sveriges
kommuner och regioners kompetensförsörjningsstrategier.

4
5
6

Uppgift från Hypergene, personalrapport för pensionsprognos.
Hypergene, oktober 2021.
Hypergene, oktober 2021.

7 (16)

Region Gotland
[Nämnd/Förvaltning/alternativt blank]

Teknikförvaltningen kompetensförsörjningsplan 2022-2023

2.3 Yrken och befattningar i teknikförvaltningen

Teknikförvaltningen har 95 olika befattningar i maj 2021 (Bilaga 1
Personalsammansättning 2021). En verksamhet med det breda uppdrag som
förvaltningen har kommer att behöva ha många olika befattningar och även
unika befattningar, där endast en eller ett par medarbetare innehar samma
yrke. Det finns även ett antal större yrkesgrupper (20 medarbetare eller fler)
inom förvaltningen med fler medarbetare med liknande utbildning, uppdrag
och roller. Dessa är:








Städare: 116
Fastighetstekniker: 52
Ingenjörer (inkl projektledare): 43
Parkarbetare: 41
Arbetsledare (inkl gruppledare och hamnfogdar): 36
Chefer (enhet och avdelning): 29
Renhållningsarbetare: 20

2.3.1 Bristyrken

I Region Gotland identifieras bristyrken enligt följande modell.
God balans

Knapp balans

Tydlig obalans

Tillgången möter
efterfrågan.

Tillgången
motsvarar knappt
efterfrågan.
Det är ofta, men
inte alltid, möjligt
att rekrytera
personal med rätt
kompetens.

Tillgången är lägre
än efterfrågan.

Det är möjligt att
rekrytera personal
med rätt
kompetens.

Det är svårt att
rekrytera personal
med rätt
kompetens.
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Flera av förvaltningens yrkesgrupper tillhör bristyrken och är därför
svårrekryterade. Den mest svårrekryterade kompetensen är ingenjörer,
tekniker/mekaniker och elektriker, men de senaste åren har även flera
chefsroller varit svåra att tillsätta vid rekryteringar. Urvalet har varit starkt
begränsat, annonsering har fått göras om och särskilda
marknadsföringsinsatser har varit nödvändiga för att kunna rekrytera. I några
fall har även kraven för rollen sänkts.
Vi har också sett svårigheter att rekrytera chaufförer med
Yrkeskompetensbevis (YKB). Detta beror på att gymnasieskolan beslutat att
inte erbjuda yrkesförarutbildning som en inriktning på gymnasieskolans
fordonsprogram. Orsaken är att få elever valt denna inriktning. Förvaltningen
ser att detta kommer att långsiktigt äventyra möjligheten att försörja
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verksamheten med chaufförer då det kan innebära att flera väljer en annan
yrkesväg istället. Detta får till följd att förvaltningen i dagsläget rekryterar
chaufförer utan YKB och istället ger dem utbildning efter att de anställts.
Detta kan också ses som något positivt kopplat till bilden av en attraktiv
arbetsgivare.
Vid lönerevisioner har särskilda satsningar gjorts för att höja lönerna för
bristyrken. Vid dessa prioriteringar behöver även hänsyn tas till nuvarande
löneläge och jämförelser göras med övriga riket. I 2021 års lönerevision
gjordes särskilda satsningar på; arbetsledare, enhetschefer, avdelningschefer,
ingenjörer, tekniker och gruppledare inom städverksamheten. Där samtliga
prioriteringar berodde på brist förutom för gruppledare städ som också var en
jämställdhetssatsning.

2.4 Personalomsättning

Personalomsättning7
Externa avgångar
Interna avgångar
Total

2019
TKF
10,72 %
7,14 %
17,86 %

RG
9,89 %
5,67 %
15,56 %

2020
TKF
6,75 %
4,72 %
11,47 %

RG
8,32 %
4,48 %
12,80 %

Dokumentnr STY-23886 v 2.0

Ärendenr TN 2021/3146 Datum 2021-12-16

Tabellen visar personalomsättningen för teknikförvaltningen och Region
Gotland för helår 2019 och 2020. Personalomsättningen är ett mått på hur
många medarbetare av det totala antalet som avslutat sin anställning under
året. Av de externa avgångarna utgör pensionsavgångarna den största delen.
För medarbetare upp till 55 år är de externa avgångarna omkring tre procent
2020.
Enligt Sveriges Kommuner och Regioner var det åtta procent som lämnade
sektorn, en procent som bytte inom sektorn och sex procent som bytte inom
arbetsgivarna i regionerna 2020. Inom kommunerna var det och sju procent
som lämnade sektorn, två procent som bytte inom sektorn och nio procent
7

Hypergene, personalrapport för personalomsättning, juni 2021.
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som bytte inom arbetsgivaren 2020.8 SKR:s uppgifter om externa avgångar är
inte jämförbara med regionens uppgifter om externa avgångar, eftersom de
som lämnat Region Gotland inte nödvändigtvis måste ha lämnat sektorn.
Enligt SKR:s rapport Personalen i välfärden syns också tydligt att
personalomsättningen är större bland de yngsta (16-34 år) än bland övriga
åldersgrupper (35-54 år och 55-59 år).
Flera av cheferna i förvaltningen vittnar om att yngre medarbetare, främst
akademiker, har en mer föränderlig syn på sitt arbete. De förväntar sig att
kunna växla sina arbetsförhållanden över tid avseende både arbetstid,
omfattning av arbetet, plats där arbetet utförs och graden av ansvar och
omväxling i arbetet. Dessa förväntningar ställer nya och utmanande krav på
arbetsgivaren.
Många av rollerna inom förvaltningen utgörs av komplexa uppdrag med lång
upplärningstid. Förvaltningen behöver därför långsiktigt arbeta med att hitta
strukturer för karriärvägar så det blir attraktivt för yngre medarbetare, som
tenderar att byta arbete oftare, att stanna kvar och bidra med sin förvärvade
kunskap under längre tid. Samtidigt behöver introduktion, rutiner och
processer utvecklas, eftersom det kan minska upplärningstiden.
Gruppen 60 år och äldre är naturligt den med flest avgångar
(pensionsavgångar). Region Gotland har inte definierat vad som är en bra nivå
för personalomsättning, vilken nivå som ska eftersträvas. Vid en djupare
granskning av personalomsättningen i teknikförvaltningen kan konstateras att
det inte finns anledning att dra slutsatsen att förvaltningens
personalomsättning är för hög, förutom som tidigare nämnts, att en
betydande del av medarbetarna kommer att uppnå pensionsålder de
kommande åren. I samband med detta ökar också vikten av att alltid göra en
noggrann analys av behovet av kompetens framåt när någon slutar sin
anställning, i synnerhet personer som går i pension och kanske varit anställd
på tjänsten under en längre period. Att säkra att rekrytering inte per automatik
sker ”ett till ett”.
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2.5 Lönebildning

Konkurrenskraftiga löner är en förutsättning för att säkra
kompetensförsörjningen. Region Gotland har under de senaste åren satsat
extra på de grupper som är svårare att rekrytera och behålla samt gjort
jämställdhetsprioriteringar. För teknikförvaltningen har detta inneburit extra
satsningar på bland annat ingenjörer, tekniker och specifikt elektriker,
arbetsledare och chefer.
8

Personalen i välfärden, SKR, 2021. ISBN: 978-91-7585-934-7
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3. Framtid
3.1 Teknikförvaltningens strategiska plan 2022-2024
3.1.1 Strategier

Teknikförvaltningens strategiska plan för 2022-2024 lyfter fram de
positionsförflyttningar som förvaltningen behöver göra de kommande åren
genom ett antal strategier. Strategierna är dels kopplade till de olika
målområdena i styrmodellen och dels till förvaltningens olika verksamheter.
Syftet med förvaltningens kompetensförsörjningsplan är att stödja den
strategiska planen genom att lyfta fram de aktiviteter som krävs när det
kommer till kompetensförsörjning (attrahera, rekrytera, utveckla, behållför
och avveckla) för att säkra att vi har den kompetens som krävs för att nå dit
som den strategiska planen pekar ut.
I förvaltningens strategiska plan beskrivs strategierna för målområde
medarbetare som:
TKF har en tillitsfull organisationskultur och ett hållbart medarbetar- och
ledarskap vilket är en förutsättning för att kunna utvecklas och vara en
attraktiv arbetsgivare. Våra engagerade medarbetare är vår största tillgång.
Strategier:
 TKF:s alla medarbetare ska trivas på jobbet, utvecklas och bidra till
samverkan och utvecklingen av Region Gotland.
 TKF:s chefer ska ges goda förutsättningar att styra och leda
verksamheten.
 TKF ska skapa förutsättningar för ett aktivt och utvecklande
medarbetarskap.

 Vara ett föredöme inom miljöområdet och driva en hållbar utveckling.
 Föra en god, aktiv och proaktiv dialog med medborgare, näringsliv och
media.
 Ha medarbetare med kunskap om och förståelse för verksamhetens
ekonomiska förutsättningar och ett kostnadskritiskt agerande.
Dokumentnr STY-23886 v 2.0

Ärendenr TN 2021/3146 Datum 2021-12-16

Övriga strategier i förvaltningens strategiska plan, som på ett tydligt sätt kan
kopplas till ett behov av förändrat synsätt och utvecklad kompetens hos
medarbetarna, handlar om att teknikförvaltningen ska:

När det gäller strategin att vara ett föredöme inom miljöområdet behöver
förvaltningen identifiera vilka kompetensutvecklingsinsatser som behöver
göras för vilka medarbetare de närmaste åren. När det kommer till
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medborgardialogen så kommer projektet Digital dialog att spela en viktig roll
för att sprida kunskap om och modeller för medborgardialog. Samtidigt
arbetar regionstyrelseförvaltningen med en verktygslåda för medborgardialog,
vilket kan ge ett bra stöd för de medarbetare som ska genomföra olika insatser
för dialog och delaktighet från medborgare. Det finns också stor anledning att
sprida goda exempel på medborgardialog den kommande tiden.
I utvecklingsarbetet med en sammanhållen och effektiv
samhällsbyggnadsprocess lyfts behovet av att utveckla organisationskulturen
inom de områden som identifierats i det regiongemensamma arbetet
(samverkan över gränser, lärande för utveckling, stolthet och
organisationsförståelse). Här identifieras även behovet av att arbeta med
digitalisering och tillgängliggörande samt kundbemötandet.
Det finns ett behov av att säkra att samtliga medarbetare är mer delaktiga i
den aktuella ekonomiska situationen för den egna verksamheten. Det finns
också ett behov av att utveckla tidplanen för ekonomiarbetet. Båda dessa delar
utgör viktiga faktorer för att möjliggöra delaktighet i ekonomiprocessen för
medarbetarna, vilket ger bättre förutsättningar för en långsiktigt hållbar
ekonomi. Det finns också ett behov att skapa större förståelse för hur våra
olika verksamheter finansieras samt likheter och skillnader i de ekonomiska
förutsättningarna för förvaltningens olika verksamheter.
Organisationskulturarbetet är ett kontinuerligt utvecklingsarbete, och flera av
de områden som ligger inom ramen för detta arbete har redan benämnts, men
sammanfattningsvis finns i förvaltningens verksamhetsplan med:
 förståelse för ”den röda tråden” (stolthet och organisationsförståelse)
 förvaltnings- och avdelningsgemensamma aktiviteter (samverkan över
gränser).
Båda dessa aktiviteter bidrar till att långsiktigt säkra att medarbetare utvecklar
sin kunskap och förståelse för helheten samt ökar sin samordningssamverkans- och nätverkskompetens.

Dokumentnr STY-23886 v 2.0

Ärendenr TN 2021/3146 Datum 2021-12-16

I projektet för en effektiv och sammanhållen samhällsbyggnadsprocess
fastställdes också på ett antal förvaltningsgemensamma aktiviteter som har
bäring på kompetensförsörjning och –utveckling. Dessa är:
 Trainéetjänster inom samhällsbyggnadsprocessen (tillsatta 2021).
 Bredda introduktionen så att den skapar insikt i HELA
samhällsbyggnadsprocessen.
 Ett förvaltningsgemensamt ansvar att kompetensförsörja
samhällsbyggnadsprocessen.
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3.1.1 Ett strategiskt ledarskap

Att omvärlden förändras i allt snabbare takt, verksamheten blir mer komplex
och uppdragen kräver att samverkan sker mellan enheter, avdelningar och
förvaltningar samt även med intressenter utanför den egna organisationen
ställer nya och högre krav på chefernas strategiska förmåga. Det ställer också
krav på att det finns utrymme för chefer, och särskilt cheferna i förvaltningens
ledningsgrupp, att analysera och planera långsiktigt och med helhetssyn. För
att möjliggöra detta behöver medarbetare ges förutsättningar att ta aktivt
ansvar för sitt uppdrag och sin egen utveckling. Både arbetsledarrollen och
rollen som enhetschef behöver också tydliggöras och dessa behöver få mandat
och utrymme att ta ansvar för hela sina uppdrag fullt ut.
3.2 Värdegrund och ledord

Region Gotlands värdegrund; förtroende, omtanke och delaktighet är
grundläggande för ledare och medarbetares agerande både externt och internt.
Förvaltningens ledord; kundfokus, effektivitet, proaktivitet och tydlighet
vägleder oss i vårt arbete.
Extern påverkan

Intern påverkan

Analys och strategi

Politik
Lagstiftning
Marknads och näringsliv
Tillgång till utbildning
Demografi
Teknisk utveckling/digitalisering
Media
Image
Internationella faktorer
(flyktingsituationen)

Uppdrag
Vision
Kultur
Ledarskap
Organisation
Styrkort och
verksamhetsplan
Budget
Processer
Leverans
Kvalitet
Identitet

Befintlig kompetens
Personalomsättning
Verksamhetens mål
Krav på befattning
Kompetensutveckling
Rekryteringsbehov
Strategi och handlingsplan

3.3 Aktiviteter

Dokumentnr STY-23886 v 2.0

Ärendenr TN 2021/3146 Datum 2021-12-16

SKR har identifierat nio strategier för att möta kompetensutmaningen.
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Utifrån dessa strategier behövs en rad åtgärder, förhållningssätt och
nytänkande som tillsammans ska leda till att vi lyckas med en strategisk och
aktiv kompetensförsörjning. Dessa strategier ska hjälpas oss att göra vägval
för att stärka oss inom alla delar i kompetensförsörjningen; attrahera,
rekrytera, utveckla, behålla och avveckla.
3.3.1 Workshop för att ta fram aktiviteter till verksamhetsplan och aktivitetsplaner

De workshops som genomförts med avdelningscheferna och de fackliga
företrädarna fokuserar på aktiviteter som ska stärka förvaltningen i arbetet
med att långsiktigt säkra kompetensförsörjningen. Detta innebär att vissa
aktiviteter ska in i förvaltningens övergripande verksamhetsplan och andra hör
hemma i avdelningarnas och enheternas aktivitetsplaner. Det innebär också att
vissa aktiviteter har ett flerårsperspektiv, men kan eventuellt delas in för att
kunna stämmas av årsvis. I kompetensförsörjningsplanen samlar vi samtliga
aktiviteter inom målområde medarbetare eftersom alla tre mål i målområdet
gemensamt bidrar till att attrahera, utveckla och behålla medarbetare i
organisationen.
De aktiviteter som identifieras ska ha koppling till något av målen inom
målområde medarbetare. Underlaget från workshops med avdelningschefer
och fackliga företrädare bifogas som bilaga (Bilaga 2 – Aktivitetsplan workshop
kompetensförsörjningsplan 2022-2023).
Matrisen ska tydliggöra och förenkla för förvaltningsledningen att identifiera
och fördela aktiviteter i kompetensförsörjningsplanen samt i
beslutsstödsystemet för måluppfyllelse.
Dokumentnr STY-23886 v 2.0

Ärendenr TN 2021/3146 Datum 2021-12-16

3.3.2 Förvaltningsövergripande aktiviteter
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Mål

Aktivitet

13. Region
Gotland präglas
av en tillitsbaserad
kultur

Stärka ledarskap
och
medarbetarskap

Teknikförvaltningen kompetensförsörjningsplan 2022-2023

Beskrivning

• Tydliggöra enhetschefsoch arbetsledarrollerna och
möjliggöra för dessa roller
att ta ansvar för hela sina
uppdrag, vilket i sin tur ger
större utrymme för
strategiska frågor för
avdelningscheferna.
• Utbilda medarbetare i
självledarskap/ta din roll
på jobbet. Börja med
prioriterade enheter.
• Ha med tillitsperspektivet
vid utformning av styrning
och uppföljning (tex
rutiner, instruktioner osv)
14. Region
Aktiviteter för
• Utveckla
Gotland lyckas
att säkra smidigt verksamhetsledningssystem
kompetensförsörja överlämnande
och kartläggning av
och introduktion processer, arbetssätt och
genom aktivt och
strategiskt arbete
vid
rutiner för att förenkla
nyanställning.
introduktion och
upplärning.
• Identifiera
nyckelkompetenser och
skapa redundans för att
inte tappa kunskap vid
eventuell avgång.
• Prioritera överlappning
vid nyrekryteringar.
14. Region
Utveckla
• Ta fram pilot för
Gotland lyckas
karriärvägar och utvecklingstrappa för
kompetensförsörja utvecklingssteg i karriärvägar inom någon
genom aktivt och
arbetet
utsedd yrkesgrupp.
strategiskt arbete
• Kartlägg och utveckla
möjligheter till flexiblare
arbetsformer för att
attrahera och behålla yngre
medarbetare.
15. Region
Kartlägga
Försörjningsavdelningen,
Gotland är en
skillnader i
som är en
hälsofrämjande
förutsättningar
kvinnodominerad
organisation där
mellan kvinnoverksamhet, har högre
det aktiva
och
sjukfrånvaro, fler antal
förebyggande
mansdominerade medarbetare per chef och
arbetsmiljöarbetet verksamheter i
fler deltider. En
är i fokus
förvaltningen
kartläggning ska göras för

Ansvarig Indikator/mätning
TLG

Ökning av
medarbetarundersökningens
index för teameffektivitet,
ledarskap och engagemang.

AC och
EC

eNPS för nyanställda ökar

HR-chef
o AC

Pilot framtagen

HR-chef

Kartläggning genomförd

HR-chef
och AC

Kartläggning och förslag på
åtgärder är framtagen.
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att specificera dessa
skillnader samt även se på
andra eventuella olikheter
mellan mans- och
kvinnodominerad
verksamhet, samt värdera
skillnaderna och vid behov
ta fram förslag på åtgärder
för att komma till rätta
med osakliga skillnader.

3.4 Uppföljning och måluppfyllelse

Dokumentnr STY-23886 v 2.0

Ärendenr TN 2021/3146 Datum 2021-12-16

Aktiviteterna som planeras, genomförs och följs upp ska bidra till
måluppfyllelse för målområdet medarbetare och ska ingå i verksamhetsplanen
för respektive förvaltning samt aktivitetsplaner för avdelningar och enheter.
Måluppfyllelse följs därmed systematiskt upp och redovisas till respektive
nämnd under verksamhetsåret i delår 2 och
verksamhetsberättelse/årsredovisning. Teknikförvaltningens
kompetensförsörjningsplan revideras efter styrkortsperioden.

16 (16)

Workshops kompetensförsörjningsplan
teknikförvaltningen 2021
De workshops som genomförts med avdelningscheferna fokuserar på aktiviteter
som ska stärka förvaltningen i arbetet med att långsiktigt säkra
kompetensförsörjningen. Detta innebär att vissa aktiviteter ska in i förvaltningens
övergripande verksamhetsplan och andra hör hemma i avdelningarnas och
enheternas aktivitetsplaner. Det innebär också att vissa aktiviteter har ett
flerårsperspektiv, men kan eventuellt delas in för att kunna stämmas av årsvis. I
kompetensförsörjningsplanen samlar vi samtliga aktiviteter inom målområde
medarbetare eftersom alla tre mål i målområdet gemensamt bidrar till att attrahera,
utveckla och behålla medarbetare i organisationen.
De aktiviteter som identifieras ska ha koppling till något av målen inom målområde
medarbetare. Denna koppling markeras:
Mål 13 - Region Gotland
präglas av en tillitsbaserad
kultur.

Stöd
medarbetarnas
utveckling

Mål 14 - Region Gotland
lyckas kompetensförsörja
genom aktivt och
strategiskt arbete.

Mål 15 - Region Gotland är
en hälsofrämjande
organisation där det aktiva
förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i
fokus.

Attrahera/Rekrytera

Utveckla/Behålla

1.

2.

Utveckla
verksamhetsledningssystem
och kartläggning av
processer, arbetssätt och
rutiner för att förenkla
introduktion och
upplärning.

3.
4.
5.

6.

7.

Identifiera
nyckelkompetenser och
skapa redundans för att
inte tappa kunskap vid
eventuell avgång.
Prioritera överlappning
vid nyrekryteringar.
Tilldela mentorer vid
nyanställningar.
Ta fram utbildning
tillsammans med Campus
Gotland inom miljöarbete
och hållbar utveckling.
Utbilda och utveckla
medarbetarnas kunskap
inom förvaltningens och
verksamhetens ekonomi.
Utbilda utvalda
medarbetare inom
projektmedel,
bidragsansökan och

Avveckla

8.

Stärk ledarskapet

1.
2.

3.

4.

Rekrytera bredare

1.

2.

projektrapportering (tex
EU-projekt).
Sprida goda exempel på
medborgardialog och
implementera RSF:s
verktygslåda för
medborgardialog.

Definiera och exemplifiera
”tillitsbaserad kultur”
Satsningar inom aktivt
medarbetarskap. Utbilda i
självledarskap/ta din roll.
Börja med prioriterade
enheter.
Säkra att information eller
styrning och ledning ger
förutsättningar för
medarbetarna att ta eget
ansvar och vara delaktiga.
(Tillit).
Förtydliga
enhetschefsrollen och
arbetsledarrollen samt ge
mandat för cheferna att ta
sitt utrymme.
Skapa praktikplatser
genom SAK (se och
använd kompetensen)
Kartlägg och utveckla
möjligheter till flexiblare
arbetsformer för att
attrahera och behålla yngre
medarbetare. Till exempel
möjligheter till deltid,
hemarbete osv.

Utnyttja tekniken
smart
Använd
kompetensen rätt

1.

Ta fram pilot för
utvecklingstrappa för
karriärvägar inom någon
utsedd yrkesgrupp.

1.

Inventera skillnader i
förutsättningar mellan
våra olika avdelningar
avseende, antal anställda

Sök nya
samarbeten
Prioritera
arbetsmiljöarbetet

2.

per enhet, utrustning osv i
syfte att säkra
jämställdhet.
Gemensamma
utbildningsinsatser inom
arbetsmiljöområdet för
skyddsombud och chefer.

Öka
heltidsarbetet

1.

Provperiod för
deltidsanställda, där de får
möjlighet att testa arbeta
heltid eller ökad
sysselsättningsgrad.

Förläng
arbetslivet

1.

Dialog med kommande
pensionärer om framtida
timanställning. Vid behov
skapa förutsättningar för
att ge dessa medarbetare
attraktiva och avgränsade
uppdrag.
Möjlighet att timanställa
kommande pensionärer
som mentorer.
Ta fram
informationsmaterial till
60+are om ekonomiska
förutsättningar tex vid
deltidsanställning,
pensionsålder osv.
Lyft frågan om
80/90/100-modell till
RSF.

2.

3.

4.

Befattningar inom TKF april 2021
Befattning

Antal

Anläggningsarbetare, stensättare
14
Arbetsledare
23
Avdelningschef
9
Bilförare/chaufför/maskinförare
19
Drifttekniker, processtekniker
18
Ekonomihandläggare, systemhandläggare, handläggare, controller 13
Ekonomiassistent, assistent
8
Administratör, systemadministratör, systemförvaltare
5
Elmontör
2
Enhetschef
20
Fastighetsreparatör/tekniker
52
Färdtjänsthandläggare, hjälpmedelskonsulent
5
Förrådsarbetare, skylttekniker
9
Förvaltare/teknisk förvaltare
10
Gruppledare Städpersonal
10
Hamnfogde
3
Hamnserviceman
6
Hjälpmedelstekniker, tekniker
14
Ingenjörer/projektledare, processchef
43
Inköpare
4
Kollektivtrafikutvecklare, trafikplanerare
5
Kommunikatör, informatör
2
Kundtjänstassistent/kundassistent
11
Maskinreparatör, reparatör
10
Miljösamordnare, avfallssamordnare, parksamordnare
7
Nämndsekreterare
1
Parkarbetare
41
Parkeringsvakt
4
Renhållningsarbetare
20
Stadsträdgårdsmästare, landskapsarkitekt
2
Städare
116
Upphandlingssamordnare
1
Fordonsansvarig, driftansvarig
2
Vaktmästare
11
Vattenmätartekniker, va-arbetare
3
Vattenrörläggare
10
Verksamhetsutvecklare, IT-samordnare
6
Verkstadstekniker
4
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1. Inledning
Region Gotland har tre huvuduppdrag, det primärkommunala, det landstingskommunala
och det regionala utvecklingsuppdraget. De ekonomiska förutsättningarna som regionen
har de närmaste åren tillsammans med svårigheterna inom kompetensförsörjningsområdet
innebär stora utmaningar framåt. Enligt Sveriges Kommuners och Regioners (SKR) rekryteringsrapport från 2020 kommer antalet anställda i välfärden, inklusive privata utförare,
behöva öka med cirka 132 000 under perioden 2019-2029. Utöver det tillkommer 336 000
pensionsavgångar under samma period, om ingenting förändras. Av de 13 200 personer
som välfärden behöver öka med varje år, återfinns nästan hälften av ökningen inom vård
och omsorg i kommunerna, främst i äldreomsorgen. Det beror på att den stora gruppen
40-talister fyller 80 år de kommande tio åren. Samtidigt minskar trycket på förskola och
skola, då ökningen av antalet barn och unga inte är lika stor som i tidigare befolkningsprognoser. Antalet personer i arbetsför ålder, 20–66 år, ökar endast med i snitt 31 000 personer per år under perioden. Det ska täcka hela arbetsmarknadens ökade behov av arbetskraft. Tack vare invandringen ökar de i arbetsför ålder i Sverige, medan de i arbetsför ålder
födda i Sverige minskar i antal under samma period. Antalet arbetade timmar, mätt som
den genomsnittliga sysselsättningsgraden, har ökat kraftigt de senaste tio åren. Om heltidsarbetet fortsätter öka i samma takt de kommande tio åren minskar de demografiskt betingade rekryteringsbehoven med nästan en tredjedel. Nya lösningar som leder till effektivisering har också en stor potential för att minska rekryteringsbehovet framöver.
Det är och kommer således att vara en hård konkurrens om arbetskraften framåt, såväl i riket som på Gotland, som dessutom har landets lägsta arbetslöshet enligt Arbetsförmedlingens junisiffror 2021. Pandemin har kraftigt påverkat samhället och arbetsmarknaden och
det är i dagsläget svårt att se vilka konsekvenser detta får runt om i världen, i riket och på
Gotland. För att möta utmaningarna krävs att Region Gotland lyckas attrahera nya medarbetare men framförallt behålla och utveckla befintliga medarbetare utifrån omvärldens förutsättningar på kort och lång sikt. En viktig grund för arbetet är att det finns ett tydligt gemensamt ansvar inom organisationen för kompetensförsörjningen, att det finns strategier
att utgå ifrån samt tydliga mål. Strategierna bör sedan omsättas i aktiviteter som löpande
planeras, genomförs och följs upp på ett systematiskt sätt.
Rätt kompetens är således avgörande för förmågan att uppnå uppsatta mål med hög kvalitet och för att organisationen ska utvecklas mot framtiden. Strategiska beslut som fattas i
frågor om kompetensförsörjning, eller brist på sådana beslut, påverkar organisationen i hög
grad och under lång tid. I Region Gotlands styrkort för 2020-2023 beskrivs målområdet
medarbetare som blir en vägvisare för det fortsatta arbetet inom kompetensförsörjning:

Ärendenr

Datum 2021-12-13

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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1.1 Kompetensförsörjningsplanens mål

Den övergripande kompetensförsörjningsplanen ska bidra till att Region Gotland lyckas
möta dagens och framtidens kompetensutmaningar genom att ge strategiska ramar för hur
organisationen kan attrahera, rekrytera, utveckla/engagera/behålla och avveckla medarbetare. Kompetensförsörjningsplanen utgår ifrån Region Gotlands styrkort, målområde medarbetare och mål:
13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur.
14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete.
15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus.
1.2 Syfte med kompetensförsörjningsplanen

Region Gotlands övergripande kompetensförsörjningsplan ska ligga till grund för respektive förvaltnings kompetensförsörjningsplan. Syftet är att beskriva nuläge och omvärldsfaktorer som påverkar kompetensförsörjningen samt att utifrån definierade strategier ge förutsättningar för att identifiera aktiviteter för att nå uppsatta mål.
1.3 Planering, uppföljning och måluppfyllelse

Aktiviteterna som planeras, genomförs och följs upp ska bidra till måluppfyllelse för målområdet medarbetare och ingå i verksamhetsplanen för respektive förvaltning. Kompetensförsörjningsplanen ska också harmoniera med verksamhetens övriga strategiska planer och
styrdokument samt samverkas med fackliga parter. Måluppfyllelse följs därmed systematiskt upp och redovisas till respektive nämnd under verksamhetsåret i delår 2 och verksamhetsberättelse/årsredovisning. Region Gotlands övergripande kompetensförsörjningsplan
revideras efter styrkortsperioden.

2. Regional utvecklingsstrategi – vårt Gotland 2040
För att möta kompetensförsörjningsutmaningen behöver Gotland som plats ha en stark attraktionskraft. Attraktiviteten påverkas bland annat av synen på arbetsmarknaden och om
Gotland är en plats som erbjuder ett rikt fritidsliv året runt och bra kommunikationer till
och från fastlandet. Attraktionskraft handlar både om att locka nya inflyttare men också om
att behålla den befolkning som bor på ön. I projektrapporten ”Genomlysning av det gotländska varumärket” från 2018 framkommer att bilden av Gotland är starkt präglad av att
vara ett resmål några veckor under sommaren. Detta är en styrka för den viktiga besöksnäringen, men behovet av befolkningsökning höjer kraven på att bilden av Gotland behöver
breddas till att också vara en attraktiv plats att bo, leva och verka på.

Ärendenr

Datum 2021-12-13

Den regionala utvecklingsstrategin tydliggör även att kompetensförsörjningen, att kunna rekrytera rätt kompetens, är av största vikt för Gotlands utveckling. Grunden läggs med god
kvalitet i hela utbildningskedjan, från förskola till vuxenutbildning. Snabba förändringar
och behov av omställning ställer krav på förmåga till förnyelse och livslångt lärande. Tillgång till god utbildning och bildning på alla nivåer behövs liksom matchning på arbetsmarknaden. Allas kompetens behöver tas tillvara.
Den regionala utvecklingsstrategin ger följande inriktning för det fortsatta arbetet:
• Ge alla ungdomar möjlighet att fullfölja gymnasiet med godkända betyg
• Få fler gotlänningar att välja eftergymnasial utbildning
• Matcha arbetsmarknadens behov, såväl inom näringslivet som i offentlig sektor
• Skapa en jämställd, inkluderande arbetsmarknad och ett hållbart arbetsliv
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3. Kompetensförsörjningsprocessen och kompetens som begrepp
Begreppsdefinitioner enligt nedan har fastslagits av Svenska Institutet för Standarder, SIS –
SS 624070:2017, som är ett kvalitetsledningssystem för kompetensförsörjningsprocessen.
Den beskriver och ger riktlinjer för kompetensförsörjningsprocessen, det vill säga hur en
organisation kan säkerställa att rätt kompetens utvecklas utifrån verksamhetens faktiska behov.
 Kompetensförsörjningsprocessen
Process i organisationen för att fortlöpande säkerställa rätt kompetens, kvalitativt och kvantitativt, för att nå verksamhetens mål och tillgodose dess behov på kort och lång sikt.
 Kompetens
Förmåga och vilja att utföra en uppgift genom att tillämpa kunskap och färdigheter för att
uppnå avsedda resultat. Anm. I definitionen av kompetens används orden förmåga, vilja
kunskap och färdigheter. Med förmåga avses erfarenhet, förståelse och omdöme att omsätta kunskap och färdigheter. Med vilja avses attityd, engagemang, mod och ansvar. Med
kunskap avses fakta och metoder. Med färdigheter avses att kunna utföra i praktiken.

4. Vad påverkar kompetensförsörjningen
4.1 Arbetsgivarvarumärke

För att framgångsrikt kunna attrahera, rekrytera och behålla kompetens behöver varje organisation ett starkt arbetsgivarvarumärke. En organisation har alltid ett varumärke, oavsett
om man vill det eller inte. Ett arbetsgivarvarumärke påverkas av hur väl man lyckas attrahera, rekrytera, utveckla, engagera, ställa om och avsluta sina medarbetare. Arbetsgivarvarumärket skapas av såväl potentiella, befintliga som tidigare medarbetare samt av omvärldens
uppfattning om organisationen. Som en del i att skapa ett starkt arbetsgivarvarumärke har
Region Gotland tagit fram ett arbetsgivarlöfte som ska genomsyra intern och extern kommunikation: I Region Gotland blir du en del i en större helhet där vårt uppdrag bidrar till att göra vardagen bättre för alla gotlänningar varje dag och där din utveckling blir vår framgång.

Ärendenr

Datum 2021-12-13

Exempel på vilka delar som bygger ett arbetsgivarvarumärke
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4.2 Faktorer som påverkar kompetensförsörjningen

Extern påverkan

Intern påverkan

Analys och strategi

Politik
Lagstiftning
Marknads och näringsliv
Tillgång till utbildning
Demografi
Teknisk utveckling/digitalisering
Media
Image
Internationella faktorer (flyktingsituationen)

Uppdrag
Vision
Kultur
Ledarskap
Organisation
Styrkort och verksamhetsplan
Strategisk plan
Budget
Processer
Leverans
Kvalitet
Identitet

Befintlig kompetens
Personalomsättning
Verksamhetens mål
Krav på befattning
Kompetensutveckling
Rekryteringsbehov
Strategi och handlingsplan

4.3 Bristyrken

Personalbrist beror både på arbetsgivarnas behov av personal och på möjligheten att rekrytera. Behovet styrs givetvis av efterfrågan på de varor och tjänster som levereras, men
också av hur arbetet organiseras, leds och styrs. Rekryteringspotentialen i sin tur beror både
på hur många utbildade det finns och i vilken utsträckning dessa är villiga eller tillgängliga
för att ta de aktuella jobben.
Region Gotland har över 250 olika yrken i sex olika förvaltningar och de identifierade bristyrkena korrelerar med läget för riket i stort. Exempel på bristyrken på kort och lång sikt
är förskollärare, lärare, sjuksköterskor, läkare, socialsekreterare, stödassistenter, undersköterskor och kockar. Viktigt att poängtera är att även enstaka tjänster som ingenjörer, bygglovshandläggare samt flera chefsuppdrag är mycket svåra att ny- eller ersättningsrekrytera
och är därmed också bristyrken.
4.4 Lönebildning

För att kunna rekrytera och behålla medarbetare måste Region Gotland kunna konkurrera
med marknadsmässiga löner och har under ett flertal år satsat på jämställd och marknadsanpassad lönebildning i form av särskilda lönesatsningar på ovanstående yrkesgrupper. Lönesatsningar som har varit nödvändiga för att få konkurrenskraftiga löner och för att kunna
rekrytera och behålla medarbetare. Lönerna för flera av regionens yrkesgrupper närmar sig
rikets medianlöner, men fortsatta lönesatsningar krävs för att hålla i den utvecklingen samt
att för att öka lönespridningen inom yrkesgrupperna.

Ärendenr

Datum 2021-12-13

Region Gotlands kriterier för definition av bristyrke (används för analys till löneöversyn)
God balans

Knapp balans

Tydlig obalans

Tydlig obalans men medianlön i nivå med riket/Gotland

Tillgången möter
efterfrågan.

Tillgången motsvarar knappt efterfrågan.
Det är ofta, men
inte alltid, möjligt
att rekrytera personal med rätt
kompetens.

Tillgången är lägre
än efterfrågan.

Tillgången är lägre än efterfrågan.

Det är svårt att rekrytera personal
med rätt kompetens.

Det är svårt att rekrytera personal med rätt kompetens

Det är möjligt att
rekrytera personal
med rätt kompetens.
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4.5 Demografisk utveckling för Gotland

Gotland är Sveriges 39:e största kommun, men landets minsta region sett till antalet invånare. Det är en växande landsbygdsregion. Gotlands befolkning ökar och under 2020 passerades för första gången 60 000 invånare. Befolkningen ökar genom att fler flyttar till än
från Gotland, men antalet födslar är färre än antalet som avlider. Enligt SCB:s senaste befolkningsframskrivning (maj 2020) beräknas Gotland att år 2030 ha nära 65 000 invånare
och år 2040 cirka 67 700 invånare. Det är en större procentuell folkökning än i riket.
Andelen av befolkningen i yrkesaktiv ålder väntas minska. Gotland är en av de regionerna
i landet där andelen över 80 år förväntas vara högst år 2030. De äldre är aktiva i samhälls-,
närings- och föreningslivet allt längre upp i åldrarna och en viktig resurs i samhället. När
andelen i yrkesaktiv ålder minskar förstärks bristen på arbetskraft. En fjärdedel av arbetsgivarna i det gotländska näringslivet upplever det redan idag svårt att hitta arbetskraft med
rätt kompetens. Inom många offentliga verksamheter är bristsituationen ännu större. Befolkningsutvecklingen förstärker efterfrågan av välfärdstjänster, då ökningen av antalet
unga och äldre höjer behoven av hälso- och sjukvård, äldreomsorg och skola.
(Vårt Gotland 2040, Regional utvecklingsstrategi)
4.6 Pensionsavgångar i Region Gotland

Region Gotland har i snitt 160 pensionsavgångar per år mellan 2022-2027. Pensionsavgångarna är särskilt stora inom vård och omsorg samt skola och förskola. Medarbetare som
går i pension behöver dock inte alltid återbesättas med en ny medarbetare beroende på förändringar i omvärlden, nya lösningar eller utifrån verksamhetens uppdrag och aktuella behov. SKR konstaterar samtidigt att ökningen av antalet anställda 65 år och äldre som arbetar kvar, eller kommer tillbaka efter pensionering, har ökat kraftigt. Sedan år 2005 har antalet anställda i kommuner och regioner ökat från 10 000 till 51 000 personer för denna ålderskategori.
Anställnings- och löneform: Tillsvidareanställd månadsavlönad
Kön: Alla kön
Pensionsålder: 66 år
Sysselsättning: Heltid+Deltid
Avtal: Alla exklusive förtroendevalda
Pensionsprognos för Region Gotland
2022

2023

2024

2025

2026

2027

92

145

159

171

211

181

Kvinna

71

113

115

141

168

141

Man

21

32

44

30

43

40

Ärendenr

Datum 2021-12-13

Alla kön
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Organisation
2022
Region Gotland

2023

2024

71

113

Miljö och byggnämnd

1

2

Teknisk nämnd

1

7

23

2025

2027

141

168

141

2

3

1

2

10

11

4

30

42

44

46

42

3

9

4

6

2

10

Socialnämnd

18

32

21

33

47

46

Hälso- och sjukvårdsnämnd

21

27

35

38

45

27

4

6

11

8

14

11

Barn och utbildningsnämnd
Gymn och vuxenutbildn nämnd

Regionstyrelseförvaltning

115

2026

Verksamhet
2022
Verksamhetsstruktur

2023
71

2024
113

115

1

1

Politisk verksamhet
Infrastruktur, skydd mm

2025

1

Fritid och kultur

2026
141

2027
168

141
1

5

5

6

4

3

3

2

3

Pedagogisk verksamhet

26

36

46

47

46

49

Vård och omsorg

18

32

21

33

47

46

1

1

2

3

1

Särskilt riktade insatser

2

Affärsverksamhet
Hälso- och sjukvård
Gemensam verksamhet

21

27

35

38

45

27

5

7

12

11

20

9

Statistik från beslutsstödsystemet 2021-05-09
4.7 Rörlighet och förändringar på arbetsmarknaden

Rörligheten på arbetsmarknaden ökar, både geografiskt och mellan sektorer och enskilda
arbetsgivare. Arbetsmarknadsområdena blir större i takt med att tekniken och kommunikationerna utvecklas. Rörligheten mellan arbetsgivare och sektorer ökar där den generation
som nu gör entré på arbetsmarknaden har vuxit upp med en stor grad av valfrihet och
kommer sannolikt att byta arbetsgivare betydligt oftare än tidigare generationer.

Ärendenr

Datum 2021-12-13

Det har skett förändringar på Gotland där Region Gotland tidigare har varit den enda utföraren av många välfärdstjänster. Nu finns fler privata utförare, till exempel friskolor, vårdcentraler och äldreboenden. Behovet av att utföra tjänsterna kommer att bestå men det är
inte alltid Region Gotland som är arbetsgivaren. Därför är det av stor vikt att arbetsgivare,
såväl privata som offentliga, på Gotland samarbetar över gränserna kring kompetensförsörjningen.
På grund av Gotlands geografiska läge har vi en särskild utmaning att rekrytera nya medarbetare från andra delar av landet, då en flytt i flera fall även påverkar den aktuella medarbetarens familj. Det är brist på bostäder vilket minskar möjligheten för en potentiell medarbetare att snabbt hitta ett boende som inte kräver något större kapital eller längre kötid för en
hyresbostad. Vi vet heller inte vilka effekter den pågående pandemin kommer att ha på
samhället och arbetsmarknaden, såväl på kort som på lång sikt.
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4.8 Tillgång till utbildning

En väl fungerande kompetensförsörjning förutsätter att hela utbildningskedjan fungerar
väl. Det gäller allt från att fler elever når gymnasiebehörighet i grundskolan, avslutar gymnasieskolan med godkända betyg till att förutsättningarna för det livslånga lärandet förbättras på hela Gotland och hos alla grupper i samhället. I en snabb och ständigt pågående
samhällsutveckling med hastiga förändringar på arbetsmarknaden blir det mycket viktigt att
stärka elevers valkompetens, för att kunna göra väl underbyggda studie- och yrkesval i det
livslånga lärandet.
Enligt SCB är andelen ungdomar som läser vidare på akademisk nivå lägre bland gotländska ungdomar än riket i stort. Det kan dels bero på att traditionen att läsa vidare inte
har funnits i så hög grad på Gotland och att ungdomarna i många fall behöver flytta till
fastlandet för studier som inte finns på ön. Risken är stor att de som väljer att flytta för att
studera på fastlandet stannar kvar efter avslutad utbildning och det visar sig tydligt i demografin. Efter etablering av Uppsala Universitet Campus Gotland har möjligheterna till vidareutbildning på ön ökat. Till exempel finns idag utbildning till förskollärare, lärare, sjuksköterska och socionom på Campus Gotland, vilka är några av Region Gotlands stora bristyrken. En utmaning är dock att genomströmningen i vissa utbildningar, exempelvis lärarutbildningen, varit för låg. Enligt Campus Gotland lämnar också cirka 90% av de hitflyttade
studenterna Gotland efter examen. Dessa studenter utgör i sin tur cirka 80% av hela studentgruppen. Studenter som redan bor på ön då de börjar sina studier utgör alltså cirka
20% av hela studentgruppen och de studenterna finns först och främst på lärarprogrammen, sjuksköterskeprogrammet och socionomprogrammet (men även på andra program
såsom företagsekonomi och systemvetenskap). Utifrån Region Gotlands kort- och långsiktiga kompetensförsörjning är det av största vikt att utbildningarna fortsätter här på Gotland
och att genomströmningen är god. Region Gotland har idag ett väl fungerade partnerskap
med Uppsala universitet och det finns stora möjligheter att fortsätta utveckla ett nära samarbete tillsammans.
4.9 Framtidens medarbetare

Ärendenr

Datum 2021-12-13

Dagens och morgondagens unga – framtidens medarbetare - är en avgörande målgrupp för
kommuner och regioner, både för att klara framtidens kompetensförsörjning men också
för att utveckla nya arbetssätt. I en studie, på uppdrag av SKR, (Unga om välfärdsjobben – en
studie om ungas attityder och intresse för välfärden, 2019) om ungas (15 och 24 år) attityder och intresse för jobben inom välfärden visar det sig att intresset för välfärdens yrken är stort
bland unga, både bland killar och tjejer. Hälften kan tänka sig att jobba inom skolan och
fyra av tio kan tänka sig ett jobb inom hälso- och sjukvården. De unga förknippar också
jobben med en god arbetsmarknad och trygga anställningar. När det gäller valet av arbetsgivare hamnar trevliga kollegor, god stämning på jobbet och bra chefer högst upp på ungas
lista. Faktorer som är oberoende av både bransch, yrke och arbetsgivare med andra ord.
Men de unga vill få mer kunskap om vad jobben innebär, de vill prova på jobben och de
vill veta vilka utvecklingsmöjligheter det finns i välfärdens verksamheter. Som arbetsgivare
inom välfärden har vi alltså ett bra utgångsläge vad gäller att attrahera, rekrytera och behålla
framtidens medarbetare.
I spåren av pandemin tycks även intresset för flera av välfärdsjobben ökat markant. Enligt
universitets- och högskolerådet hade år 2020 antalet anmälningar till universitet och högskolor ökat med tretton procent när anmälan stängde 15 april – från 360 000 sökande förra
året till 407 000 nu i höst. Utifrån dessa siffror rapporterar man ett rekordstort intresse för
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vårdutbildningar samtidigt som fler söker lärarutbildningar. Detta bekräftar även Campus
Gotland där ökningen blev sju procent.
5. Strategier för att möta kompetensutmaningen
5.1 Kompetensförsörjningsmodellen ARUBA

För att vara framgångsrika i det strategiska och aktiva arbetet med kompetensförsörjning
behöver Region Gotland kontinuerligt bygga ett starkt arbetsgivarvarumärke och därigenom vara en attraktiv arbetsgivare för såväl potentiella, befintliga som tidigare medarbetare.
För att lyckas med detta arbetar Region Gotland enligt kompetensförsörjningsmodellen
”ARUBA” som står för Attrahera, Rekrytera, Utveckla, Behålla samt Avveckla.
ARUBA

Attrahera och rekrytera

Attrahera handlar bland annat om att marknadsföra och berätta om våra yrken i Region
Gotland för potentiella medarbetare från olika målgrupper som elever, ungdomar, arbetssökande, yrkesverksamma och dem som kan tänka sig att förlänga arbetslivet. Detta innebär
också att som arbetsgivare kunna erbjuda attraktiva förmåner, marknadsmässiga löner samt
att ge förutsättningar och synliggöra möjligheter till kompetens- och karriärutveckling.
Genom en tillitsbaserad organisationskultur och en god och förebyggande arbetsmiljö får vi
medarbetare som vill och kan rekommendera Region Gotland som arbetsgivare.
Rekrytera handlar om att genomföra en professionell rekryteringsprocess där alla som är i
kontakt med Region Gotland som arbetsgivare blir behandlade lika och får en positiv upplevelse genom processen, oavsett besked. Det behövs medarbetare med olika kompetenser
för att kunna erbjuda en god välfärd till alla medborgare och genom att bredda rekryteringen och tänka nytt kan vi öka mångfalden. I anslutning till rekryteringsprocessen är det
viktigt att ge nya medarbetare en bra introduktion. Målet för introduktionen är bland annat
att medarbetaren ska känna sig stolt över sitt val av arbetsgivare, ge förutsättningar till att
effektivt komma in i arbetsuppgifterna samt skapa en känsla av sammanhang.

Ärendenr

Datum 2021-12-13

Utveckla och behålla

För att lyckas utveckla och behålla medarbetare behöver Region Gotland skapa förutsättningar för att medarbetare känner ett högt engagemang och inflytande som gör att man vill
och även har förutsättningar att stanna kvar och utvecklas i organisationen. För att lyckas
med detta behöver Region Gotland arbeta systematiskt för en god arbetsmiljö samt för ett
bra och hållbart ledar- och medarbetarskap. Ett arbete i välfärden innebär ofta ett komplext
uppdrag i en föränderligvärld och därför behöver regionen som arbetsgivare stödja medarbetarnas utveckling genom exempelvis kompetens- och karriärutveckling. Genom att möjliggöra för medarbetare som vill arbeta längre än pensionsåldern kan vi förlänga tiden i arbetslivet. Likaså kan vi förlänga arbetslivet genom att skapa ingångar för unga via exempelvis prao, praktik, trainee och examensarbete. För att lyckas behålla och utveckla talanger
behöver Region Gotland också vara en modig organisation som vågar pröva nya arbetssätt,
metoder, produkter och tjänster genom bland annat nya lösningar, innovation och förnyelse.
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Kompetens- och omställningsavtalet – KOM-KR
Ett unikt avtal på svensk arbetsmarknad trädde i kraft under våren 2020. Avtalet slöts av
samtliga parter och gäller kommuner, regioner och medlemmar i Sobona. Syftet med avtalet är att möta så väl verksamhetens kompetensförsörjningsbehov som verksamhetens och
arbetstagarens behov av omställning. Med fokus på behovet av att bredda, specialisera och
skifta kompetens hos tillsvidareanställda och visstidsanställda medarbetare ger avtalet
arbetsgivarna verktyg att möta de kommande verksamhetsbehoven samtidigt som höjd
kompetens hos medarbetarna ökar möjligheterna till karriärutveckling. Avtalet förvaltas
av Omställningsfonden.
Region Gotland behöver systematiskt arbeta med att använda kompetensen rätt; vem gör
vad och på vilket sätt? Hur kan vi samarbeta över gränser och dela på kompetens inom organisationen? Om fler jobbar heltid kan rekryteringsbehoven minska. För att nå dit behöver deltidsarbete bytas till heltidsarbete. Ett organisatoriskt lärande och kunskapshöjande
inom strategisk och hållbar bemanning är av stor vikt och bidrar till att vi ger bättre förutsättningar för hållbarhet ett helt yrkesliv och bidrar till en ekonomi i balans.
Region Gotland har tagit fram en ledarstrategi där syftet är att beskriva det ledarskap vi eftersträvar inom organisationen. Ledarstrategin ska även beskriva hur vi som arbetsgivare
vill attrahera och utveckla våra ledare som kulturbärare och arbetsgivarföreträdare.
Avveckla

Ärendenr

Datum 2021-12-13

Avveckla handlar om att Region Gotland planerar, förbereder och agerar inför att medarbetare av olika orsaker väljer att lämna organisationen. En vanlig orsak är pensionsavgångar
vilka går att förutse. Därför behöver organisationen sträva efter att ersättningsplanera i god
tid samt analysera vilken kompetens verksamheten behöver ha framöver utifrån omvärldens och verksamhetens möjligheter, förutsättningar och krav. Avgångssamtal och ett anonymt digitalt enkätverktyg är också viktiga delar att genomföra med medarbetare som väljer
att sluta i organisationen. Detta ger oss förutsättningar att kartlägga behov och utveckla oss
som arbetsgivare.
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5.2 SKRs nio strategier för att möta kompetensutmaningen

Ärendenr

Datum 2021-12-13

För att lyckas med kompetensförsörjningsmodellen ARUBA har Region Gotland valt att
utgå ifrån SKRs nio strategier för att möta kompetensutmaningen. De nio strategierna är:
stöd medarbetarnas utveckling, stärk ledarskapet, rekrytera bredare, utnyttja tekniken smart, använd
kompetensen rätt, sök nya samarbeten, prioritera arbetsmiljöarbetet, öka heltidsarbetet och förläng arbetslivet. Utifrån dessa strategier behöver Region Gotland använda en rad av åtgärder, förhållningssätt och nytänkande som tillsammans ska leda till att vi lyckas med en strategisk och
aktiv kompetensförsörjning.
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För att stå sig i den hårda konkurrensen om arbetskraft behöver kommuner och regioner
fortsätta att vara attraktiva arbetsgivare. Det är centralt både för att nå framtida medarbetare och nya grupper, men också för att nuvarande medarbetare ska utvecklas,
vara engagerade och göra ett bra jobb. Många efterfrågar meningsfulla arbeten, de finns i
välfärden! Ett strategiskt arbete med kompetens- och karriärutveckling bidrar till såväl ökat
engagemang bland medarbetarna, som till verksamhetens utveckling och kvalitet. Att medarbetarnas engagemang, kunskap och erfarenheter tillvaratas ställer stora krav på chefer och
ledare – som behöver goda organisatoriska förutsättningar. Lyft fram verksamhetens resultat – en verksamhet som är framgångsrik upplevs som attraktiv av både befintliga och potentiella medarbetare.

Ärendenr

Datum 2021-12-13

Genom att tänka nytt och våga utmana det traditionella kan arbetsgivaren hitta nya lösningar för att möta kompetensutmaningen. Det handlar om att utveckla arbetssätt och att
hitta nya samarbeten så att varje medarbetares kompetens används på ett ändamålsenligt
sätt och att tekniken används smart. På så sätt kan arbetsgivarna minska rekryteringsbehovet och samtidigt möta invånarnas ökade krav på högre kvalitet i välfärden. För att få till
förändring är delaktighet, samverkan och ledarskap centralt. Det finns mycket att lära av
den snabba omställning som skedde när pandemin drabbade Sverige. Många verksamheter
ställde snabbt om exempelvis började lärare i gymnasieskolan distansundervisa, från en dag
till en annan. Hälso- och sjukvården organiserade om hela verksamheter för att möta de
ökade behoven av intensivvård.

12 (16)

Region Gotland

Regionövergripande
kompetensförsörjningsplan
2022-2023

Ett hållbart arbetsliv är avgörande för att fler medarbetare ska kunna och vilja arbeta mer
och längre. Att arbeta med människor gör jobben i välfärden attraktiva och meningsfulla.
Samtidigt medför detta också utmaningar. Ett hållbart arbetsliv för alla medarbetare ställer
stora krav på arbetsgivarna att bedriva ett strukturerat och förebyggande arbetsmiljöarbete,
så att medarbetares engagemang tillvaratas samtidigt som risken för ohälsa minskar. På så
vis ökar arbetsgivarnas möjligheter att hålla sjukfrånvaron på en låg och stabil nivå, samtidigt som fler medarbetare har möjlighet att förlänga sitt arbetsliv i takt med att fler lever
längre. Heltidsarbete som norm är en del av nyckeln till ökad jämställdhet genom ökad närvaro på arbetsmarknaden. Att arbeta för att öka heltidsarbetet är en viktig åtgärd för att
minska skillnaderna mellan män och kvinnor i arbetslivet samtidigt som verksamheternas
tillgång till kompetens stärks.

6. Indikatorer för målområde medarbetare
I juni 2019 beslutade regionfullmäktige det styrkort med tillhörande mål som ska gälla för
perioden 2020-2023. I samband med beslutet gav regionfullmäktige regionstyrelsen i uppdrag att återkomma med indikatorer till de beslutade målen. De indikatorer som beslutats
visar olika aspekter av måluppfyllelse som tillsammans säger något om målet är uppfyllt.
Viktigt att poängtera är att det finns fler mått och områden att ta hänsyn till i analysen kring
måluppfyllelse.
6.1 Beskrivning och motivering av de valda indikatorerna

Ärendenr

Datum 2021-12-13

Mål 13, Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur
Indikator
Önskad riktning
Teameffektivitetsindex
Ökning
Ledarskapsindex
Ökning
Engagemangindex
Ökning
Hållbart medarbetarindex
Ökning
Indikatorer för mål 13 utgörs av medarbetarenkätens olika index. Från och med 2020
utökas medarbetarenkäten med fem nya frågor för att fånga de fyra identifierade
utvecklingsområden som initialt är i fokus i arbetet mot en tillitsbaserad kultur. Detta gör
att dessa indikatorer framöver kan kompletteras eller bytas ut.
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Teameffektivitetsindex

Teameffektivitetsindex baseras på 9 frågor. Frågorna berör områdena samarbete, planering
och arbetsfördelning på arbetsplatsen, respekt från kollegor, graden av konflikter som
påverkar arbetet negativt, möjligheten att få saker genomförda på arbetsplatsen samt
möjligheten att föra fram sina åsikter. Genom att följa detta index tillsammans med övriga
tre indikerar resultatet huruvida Region Gotland har en tillitsbaserad kultur. Resultatet
samlas in genom medarbetarenkäten och värdet ska öka för att bidra till måluppfyllelse.
Ledarskapsindex

Ledarskapsindex baseras på 7 frågor. Frågorna berör medarbetares syn på sin chef utifrån
att känna sig respekterad, få tillräckligt med stöd och information, tydlighet kring
förväntningar, ledarskap och feedback samt att chefen känner till det medarbetaren har
presterat. Genom att följa detta index tillsammans med övriga tre indikerar resultatet huruvida Region Gotland har en tillitsbaserad kultur. Resultatet samlas in genom medarbetarenkäten och värdet ska öka för att bidra till måluppfyllelse.
Engagemangindex

Engagemangsindex baseras på 8 frågor. Frågorna berör medarbetares energi och glädje till
sitt arbete, medarbetares upplevelser av tydlighet kring mål i sitt arbete, efterlevnad och
bidrag till dessa samt graden av stolthet samt att vilja anstränga sig lite extra för att Region
Gotland ska uppnå sina mål. Genom att följa detta index tillsammans med övriga tre
indikerar resultatet huruvida Region Gotland har en tillitsbaserad kultur. Resultatet samlas
in genom medarbetarenkäten och värdet ska öka för att bidra till måluppfyllelse.
Hållbart medarbetarindex

Engagemangsindex baseras på 9 frågor. Frågorna handlar om huruvida arbetet känns
meningsfullt och om man ser framemot att gå till arbetet. Om medarbetaren är insatt i
arbetsplatsens mål, om målen följs upp samt om medarbetaren vet vad som förväntas av
sig. Frågorna handlar även om ifall chefen visar förtroende och uppskattning, ger
medarbetaren förutsättningar att kunna ta ansvar i sitt arbete samt att det finns möjlighet
att utvecklas. Genom att följa detta index tillsammans med övriga tre indikerar resultatet
huruvida Region Gotland har en tillitsbaserad kultur. Resultatet samlas in genom medarbetarenkäten och värdet ska öka för att bidra till måluppfyllelse.
Mål 14, Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och
strategiskt arbete
Indikator
Önskad riktning
Net Promoter Score (NPS)
Ökning
Heltidsanställda av samtliga månadsavlönade, andel (%)
Ökning
Arbetad mertid hos månadsavlönade (antal timmar)
Minskning
Arbetad övertid hos månadsavlönade (antal timmar)
Minskning

Ärendenr

Datum 2021-12-13

Net Promoter Score (NPS)

I medarbetarenkäten ställs frågan: Hur troligt är det att du skulle rekommendera Region
Gotland som arbetsplats till en vän? Resultaten anges i Net Promoter Score (NPS) och räknas ut genom att subtrahera andelen kritiker med andelen ambassadörer. Ett positivt värde
anger att Region Gotland har en större andel som ses som ambassadörer än kritiker till att
rekommendera Region Gotland som arbetsplats. Om resultaten för NPS förbättras har Region Gotland fått fler ambassadörer och ökat vårt arbetsgivarvarumärke och chansen att attrahera nya medarbetare ökar. Resultatet samlas in genom medarbetarenkäten och värdet
ska öka för att bidra till måluppfyllelse.
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Heltidsanställda av samtliga månadsavlönade, andel (%)

Indikatorn visar andelen heltidsanställda inom Region Gotland av samtliga månadsavlönade. Behovet av att nyrekrytera minskar bland annat om befintliga medarbetare inom Region Gotland arbetar heltid i stället för deltid samt om nyanställda anställs på heltid i stället
för deltid. Måttet indikerar även hur väl Region Gotland lyckas inom projektet heltidsresan.
Genom att följa utvecklingen av andelen heltidsanställda inom Region Gotland kommer resultatet indikera om vi når högre måluppfyllelse. I analysen av resultatet bryts månadsavlönade ner i tillsvidareanställda och visstidsanställda. Resultatet hämtas från Region Gotlands
egen personalstatistik och andelen ska öka för att bidra till måluppfyllelse.
Arbetad mertid hos månadsavlönade (antal timmar)

Indikatorn visar arbetade timmar mertid hos månadsavlönade inom Region Gotland. Genom att följa nivån på antalet arbetade timmar mertid kan vi mäta om vi lyckas kompetensförsörja. Hypotesen är att om antalet timmar för mertid minskar så lyckas Region Gotland
kompetensförsörja i större utsträckning. Resultatet hämtas från Region Gotlands egen personalstatistik och ska minska för att bidra till måluppfyllelse.
Arbetad övertid hos månadsavlönade (antal timmar)

Indikatorn visar arbetade timmar övertid hos månadsavlönade inom Region Gotland. Genom att följa nivån på antalet arbetade timmar övertid kan vi mäta om vi lyckas kompetensförsörja. Hypotesen är att om antalet timmar för övertid minskar så lyckas Region Gotland kompetensförsörja i större utsträckning. Resultatet hämtas från Region Gotlands egen
personalstatistik och ska minska för att bidra till måluppfyllelse.
Mål 15, Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva
förebyggande arbetsmiljöarbetet är i fokus
Indikator
Önskad riktning
Psykosocial arbetsmiljöindex (PAI)
Ökning
Chefer inom Region Gotland som skattar sin kompetens Ökning
inom arbetsmiljöområdet som god, andel (%)
Medarbetare inom Region Gotland som uppnår de naÖkning
tionellt satta rekommendationerna för fysisk aktivitet,
andel (%)
Korttidssjukfrånvaro, andel (%)
Minskning
Psykosocial arbetsmiljöindex (PAI)

Psykosocialt arbetsmiljöindex baseras på 7 frågor. Frågorna berör områdena kränkande
särbehandling, respekterad av sin chef, förutsättningar för att kunna göra ett bra jobb,
tillräcklig återhämtning, stöd vid hög arbetsbelastning, rimlig stressnivå samt konflikter på
arbetsplatsen. Genom att följa detta index indikerar resultatet huruvida Region Gotland är
en hälsofrämjande organisation. Resultatet samlas in genom medarbetarenkäten och värdet
ska öka för att bidra till måluppfyllelse.

Ärendenr

Datum 2021-12-13

Chefer inom Region Gotland som skattar sin kompetens inom arbetsmiljöområdet som god,
andel (%)

Indikatorn visar om chefen skattar sin kompetens inom arbetsmiljöarbetet som god.
Forskning visar att om chefen har kompetens kring det systematiska arbetsmiljöarbetet så
mår medarbetarna bättre. Resultatet samlas in genom en SAM uppföljning/enkät hos
chefer inom Region Gotland och görs årligen. Andelen ska öka för att bidra till
måluppfyllelse.

15 (16)

Region Gotland

Regionövergripande
kompetensförsörjningsplan
2022-2023

Medarbetare inom Region Gotland som uppnår de nationellt satta rekommendationerna för
fysisk aktivitet, andel (%)

Indikatorn visar hur stor del av Region Gotlands medarbetare som är fysiskt aktiva. I
samhället i stort ses en trend av att vi rör oss allt mindre. Nästan hälften av kvinnor och
män i arbetsför ålder har en hälsoskadligt låg konditionsnivå. Forskning visar att fysisk
aktivitet enskilt eller i kombination med hälsosamma matvanor, kan förebygga ohälsa som
till exempel hjärt-kärlsjukdomar, typ 2-diabetes, sjukdomar i rörelseorganen, vissa
cancerformer, fetma och även psykisk ohälsa. Fysisk aktivitet ökar också kreativiteten,
koncentrationsförmågan och stärker minnet. Genom aktiviteter som ökar kunskapen kring
innebörden av fysisk aktivitet för individen samt insatser som möjliggör fysisk aktivitet
skapar Region Gotland förutsättningar för att nå målet och därmed friskare medarbetare
och medborgare. Alla vuxna från 18 år och uppåt, rekommenderas att vara fysiskt aktiva i
sammanlagt minst 150 minuter i veckan. Rekommendationerna är framtagna av
Yrkesföreningar för Fysisk Aktivitet och antagna av Svenska Läkaresällskapet 2011.
Resultatet samlas in genom medarbetarenkäten och andelen ska öka för att bidra till
måluppfyllelse.
Korttidssjukfrånvaro, andel (%)

Ärendenr

Datum 2021-12-13

Indikatorn visar andelen korttidssjukfrånvaro inom Region Gotland. Genom aktivt och
förebyggande arbetsmiljöarbete bör andelen kortidssjukfrånvaro minska. När vi mäter
korttidssjukfrånvaro här avses frånvaro mellan 1-14 dagar. Anger andelen
korttidssjukfrånvarotimmar av totala sjukfrånvarotimmar. Resultatet hämtas från Region
Gotlands egen personalstatistik och andelen ska minska för att bidra till måluppfyllelse.
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Lisa Tunegård

Tekniska nämnden

Teknikförvaltningens verksamhetsplan för 2022
Förslag till beslut

•

Teknikförvaltningens verksamhetsplan för 2022 fastställs.

Sammanfattning

Verksamhetsplanen konkretiserar den inriktning och de övergripande mål som
regionfullmäktige antagit. Här beskrivs även på en övergripande nivå hur
förvaltningen i grunduppdrag och kärnverksamhet arbetar för att uppnå resultat och
påverkar måluppfyllelsen. Verksamhetsplanen utgår från förvaltning och fastställs av
nämnd och ska ses som ett verktyg; ett dokument som erbjuder översikt och riktning
för teknikförvaltningen 2022 samt som en hjälp i bedömningen om förvaltningen rör
sig i den riktning som är önskvärd för Region Gotland.
Samtliga medarbetare inom Teknikförvaltningen erbjuds att delta i framtagandet av
en ny verksamhetsplan i form av inspel, idéer och förslag i det som förvaltningen har
kommit att kalla medarbetardialogen. Tekniska nämnden har under två tillfällen
hösten 2021 reflekterat och kommit med inspel under två separata workshops.
De aktiviteter som beskrivs i planen är de förvaltningen bedömer kan ge störst
förflyttning och effekt för måluppfyllelse under 2022.
Verksamhetsplanen följs upp löpande under året i ledningsgruppens arbete,
förvaltningens delårsrapporter och i nämndarbetet.
Bedömning

Förvaltningen gör bedömningen att målen i det övergripande styrkortet är möjliga
att påverka i positiv riktning genom insatser i förvaltningens verksamhet. Med
utgångspunkt i grunduppdrag, planer, strategier, program samt styrkortsmål gör
förvaltningen en prioritering av aktiviteter utifrån vad som kan ge störst förflyttning
och effekt för måluppfyllelse under 2022.
Barn- och genusperspektiv – Verksamhetsplanens aktiviteter innefattar barn- och
genusperspektiv.
Landsbygdsperspektiv – Verksamhetsplanens aktiviteter innefattar hela Gotland.
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Ekonomisk konsekvensanalys – Verksamhetsplanen som dokument medför inga
kostnader däremot kan genomförandet av aktiviteterna innebära ekonomiska
konsekvenser.
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1 Verksamhetsplanens syfte och funktion
Verksamhetsplanen konkretiserar den inriktning och de övergripande mål som
regionfullmäktige antagit. Här beskrivs även på en övergripande nivå hur förvaltningen i
grunduppdrag och kärnverksamhet arbetar för att uppnå resultat och påverkar
måluppfyllelsen. Verksamhetsplanen utgår från förvaltning och fastställs av nämnd och ska
ses som ett verktyg; ett dokument som erbjuder översikt och riktning för
Teknikförvaltningen 2022 samt som en hjälp i bedömningen om förvaltningen rör sig i den
riktning som är önskvärd för Region Gotland.
Samtliga medarbetare inom Teknikförvaltningen erbjuds att delta i framtagandet av en ny
verksamhetsplan i form av inspel, idéer och förslag i det som förvaltningen har kommit att
kalla medarbetardialogen. Tekniska nämnden har under två tillfällen hösten 2021 reflekterat
och kommit med inspel under två separata workshops. I framtagandet av
verksamhetsplanen har förvaltningen också samverkat med Regionstyrelseförvaltningen
och Samhällsbyggnadsförvaltningen och tagit fram gemensamma aktiviteter.
De aktiviteter som beskrivs i planen är de förvaltningen bedömer kan ge störst förflyttning
och effekt för måluppfyllelse under 2022.
Verksamhetsplanen följs upp löpande under året i ledningsgruppens arbete, förvaltningens
delårsrapporter och i nämndarbetet.
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Med förvaltningens verksamhetsplan som grund utarbetas aktivitetsplaner både på
avdelnings- och enhetsnivå för att skapa delaktighet och synliggöra styrkan i att
förvaltningen bidrar till måluppfyllelsen för regionen. För samtliga medarbetare upprättas
medarbetarkontrakt som knyter ihop uppdraget med koncernstrykortet.

2 Verksamhetsbeskrivning
2.1 Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag

Med medborgare och näringsliv i centrum förvaltar och utvecklar Teknikförvaltningen
infrastruktur med hög driftsäkerhet med inriktning mot ett hållbart samhälle. Tillsammans
med Regionstyrelseförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar
Teknikförvaltningen med att skapa en effektiv, kvalitetssäkrad och hållbar
samhällsbyggnadsprocess på Gotland som möter våra boende, besökares och företagares
behov idag och i framtiden.

2

Teknikförvaltningen

Verksamhetsplan 2022

På uppdrag från Tekniska nämnden svarar förvaltningen för drift, underhåll och utveckling
av verksamheter inom områdena fastigheter, vatten- och avlopp, avfall, gata- väg och
stadsmiljö samt hamnar och kollektivtrafik. Förvaltningen tillhandahåller
försörjningstjänster för Region Gotlands verksamheter och ansvarar för
hjälpmedelscentralen.
Förvaltningen har cirka 500 medarbetare som medverkar till att yttre och inre miljöer och
viktiga samhällsfunktioner inom en mängd områden sköts på bästa möjliga sätt inom
ramen för de resurser som finns tillgängliga. Verksamheterna ska drivas kostnadseffektivt
utifrån beslutade mål och med målsättningen att skattebetalarnas pengar används på bästa
sätt.
Teknikförvaltningens verksamheter finansieras genom avgifter, hyresintäkter och
skattemedel med en beräknad totalomsättning på drygt 1,2 miljarder kronor för 2021 med
målsättning om ett nettoresultat i balans.
Med avstamp i Region Gotlands värderingar; delaktighet, förtroende och omtanke
utvecklar Teknikförvaltningen löpande verksamheten i ett kontinuerligt förbättringsarbete.
Detta görs med fokus på våra kunder, effektivitet i våra uppdrag samt genom proaktivitet
och tydlighet. Förvaltningen arbetar strukturerat med att utveckla och förbättra kontakten
med medborgare och näringsliv bland annat genom dialoger, enkäter och workshops och
samverkar och hittar nya samarbetsytor över förvaltningsgränsen.
2.2 Nulägesbeskrivning

Utifrån nuläge och framtidsspan har förvaltningen landat i sex fokusområden som ska löpa
som en röd tråd genom verksamhetsplanen. Dessa är besökssituationen, långsiktig
ekologisk hållbarhet, framtidens samhällsbyggnadsprocess, långsiktig ekonomisk hållbarhet,
digitalisering, och tillitsbaserad kultur. Samtliga medarbetare inom förvaltningen har fått
möjlighet till en inflygning av fokusområdena genom en film och därefter fått besvara en
enkät där man också haft möjlighet att göra inspel, komma med synpunkter, idéer och
förslag.
Besökssituationen
Ett rekordhögt antal besökande sommaren 2021 påverkade Teknikförvaltningens
verksamheter i hög grad. Samtidigt som besökstrycket innebar en välbehövlig injektion för
det gotländska näringslivet innebar det också stora utmaningar för förvaltningen genom
bland annat ökad nedskräpning i naturen, ökat slitage på öns vägar och ökad belastning på
tex toaletter, grillplatser och lekparker. Vattenförsörjningen sattes under stor press och fler
vattentäkter belastades hårt och vatten behövde transporteras med tankbil till de större
semesterorterna. Teknikförvaltningen förbereder sig för att sommarens besöksmängd
kommer att anta en mer varaktig del av den gotländska vardagen under sommarhalvåret
och kommer bland annat att titta på nya tekniska lösningar som kan underlätta för både
förvaltningens egen personal såsom boende och besökare. Den tidvis höga belastningen
inom vissa verksamheter kräver att förvaltningen i god tid säkrar upp bemanningen inför
sommaren. I Teknikförvaltningens medarbetardialog har många goda exempel inkommit
kring detta, bland annat lyfts önskemål att skapa en akutgrupp som under sommaren kan
gå in och avlasta där behov uppstår. Detta förslag har teknikförvaltningen arbetat in som
något man bör undersöka förutsättningarna för.
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Långsiktig ekologisk hållbarhet
2020-10-26 utlyste Region Gotland klimatnödläge, vårt klimat genomgår kraftiga negativa
förändringar med fara för framtida generationer. För att nå långsiktig hållbar utveckling
krävs att de tjänster och service som Teknikförvaltningen tillhandahåller är långsiktiga och
ska hålla inte bara några år framåt utan under flera generationer. Det ställer krav på
långsiktighållbar planering inom alla förvaltningens verksamheter. Vattensituationen på
Gotland är mer allvarlig än någonsin. Samtidigt blir vi fler invånare på ön och det är fler
som vill bygga på platser som har dålig VA-koppling. Att säkra en god vattenförsörjning
och kvalitet är och kommer vara en av de stora frågorna för samhällsbyggnadsprocessen
framöver.
Ekologisk hållbarhet är en viktig fråga för Tekniska nämnden som 2020 gav förvaltningen i
uppdrag att ta fram en plan med målet att minska koldioxidutsläppen med 12-15 % per år.
Detta har hittills resulterat i att förvaltningen kartlagt verksamheternas koldioxidutsläpp
avseende inköpt energi, inköpta fossila bränslen till egna verksamheter och till upphandlade
transporter. Arbetet fortsätter och under 2022 kommer förvaltningen att utveckla arbetet
med koldioxidbudget i samverkan med Campus Gotland.
Framtidens samhällsbyggnadsprocess
Teknikförvaltningen, Samhällsbyggnadsförvaltningen och Regionstyrelseförvaltningen
arbetar tillsammans för att skapa en mer effektiv, hållbar och användarfokuserad
samhällsbyggnadsprocess på Gotland. Genom projektet FramSam togs en färdplan mot det
målet fram; ett utredningsuppdrag, som förvaltningarna tillsammans beslutat att genomföra
under kommande år. Uppdraget gäller de fyra delarna; nämnd, organisation,
kontaktcentrum och forum. För teknikförvaltningens del kommer det att innebära ett ännu
mer processinriktat arbetssätt som kommer leda till framtida effektiviseringar och ökade
samarbetsforum över förvaltningsgränserna.
Digitalisering
Teknikförvaltningen kommer att fortsätta digitalisera fler tjänster under året. Det pågår
stora utvecklingsprojekt inom samhällsbyggnadsprocessen, bland annat det EUfinansierade Digital dialog som leds av förvaltningen, där förvaltningarnas samverkan är
avgörande för att skapa användarnytta och kvalitativa processer i utvecklingsarbetet.
Långsiktigt hållbar ekonomi
Teknikförvaltingen behöver säkra att ekonomiska resurser används effektivt på både kort
och lång sikt. Ekonomin ska planeras med ett långsiktigt perspektiv och förvaltningens
effektiviseringsarbete ska bedrivas så att hänsyn tas till kommande resursbehov och
prioriteringar i hela verksamheten, såväl taxefinansierad som skattefinansierad. Viktigt är
också att föra nära dialog med politik och regionledning kring framtida utmaningar och
vägval.
Tillitsbaserad kultur
Att utveckla organisationen mot en mer tillitsbaserad kultur är ett ständigt pågående arbete,
och även om medarbetarundersökningen visar på goda och årligen ökande resultat inom de
områden som handlar om tillit, utveckling, samverkan och helhetsförståelse, finns det mer
kvar att göra. Ledarskapet är en avgörande faktor för att utveckla organisationskulturen och
ge förutsättningar för medarbetare att utvecklas och ta större ansvar i sina roller. Den
organisationsgenomlysning som genomförts i förvaltningen under 2021 pekar på att
förvaltningens ledningsgrupp behöver utveckla sin strategiska förmåga och en förutsättning
för att det ska bli verklighet är att enhetschefer, arbetsledare och även medarbetare ges
utrymme och förutsättningar att fullt ut ta eget ansvar för sina uppgifter och roller.
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3 Mål, aktiviteter och program
3.1 Mål samt prioriterade aktiviteter

Region Gotlands mål ska bidra till ett bättre samhälle för boende och besökare.
Teknikförvaltningen arbetar mot alla mål i koncernstyrkortet utom ett. När det kommer till
mål 02 - Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn har goda
uppväxtvillkor har förvaltningen gjort bedömningen att inga aktiviteter kommer att bidra till
önskvärd riktning för Region Gotland.
3.1.1 Social hållbarhet

För Region Gotland innebär social hållbarhet att bygga ett tryggt och öppet samhälle för
invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där människor lever ett gott liv
med god hälsa. Gotland är en ö som präglas av en mångfald av uttryck och ett rikt
kulturliv. En plats där människor känner tillit och förtroende för samhället och varandra
samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen. Ett socialt hållbart samhälle som tål
påfrestningar, är anpassningsbart och förändringsbenäget. Samhället ska tillgodose alla
människors grundläggande behov, säkerställa de mänskliga rättigheterna, bidra till att alla
människor är inkluderade samt anpassas och utformas utifrån de grupper som har störst
behov.
Teknikförvaltningen arbetar aktivt för ett tryggt och öppet samhälle för invånare och
besökare. Genom en tillgänglig infrastruktur som drivs av effektiva processer skapas
säkerhet och trygghet över hela Gotland. Teknikförvaltningen i dialog med medborgare,
företagare och organisationer skapar förutsättningar för delaktighet i samhällsutvecklingen.
01. Alla fullföljer gymnasiet och har förutsättningar för ett livslångt lärande
I Teknikförvaltningens grunduppdrag ingår bland annat att erbjuda allmän och särskild
kollektivtrafik i anslutning till öns skolor. Det ingår också att utgöra tillsyn, skötsel och
reparationer av regionens lokaler så att man kan säkerhetsställa en god fysisk läromiljö.
Utöver det som ligger i grunduppdraget ser förvaltningen att man kan bidra till målet
genom särskilda aktiviteter kopplat till att öka trafiksäkerhet och tillgänglighet genom medel
avsett för säkra skolvägar. På så sätt kan förvaltningen också se till att alla har samma
förutsättningar att ta sig till och från sin läromiljö på ett tryggt, säkert och inkluderande sätt.
Genom att erbjuda praktikplatser ser förvaltningen att man kan närma sig Region Gotlands
övergripande mål genom ökad arbetslivserfarenhet, utbildning- och integration.

Aktivitet: Utifrån investeringsbudgetens projekt ”Säkra skolvägar” säkerhetsställa att alla barn kan ta sig till och från
sin skolmiljö på ett tryggt, säkert och inkluderande sätt.
Beskrivning: I tekniska nämndens investeringsbudget har medel avsetts för säkra skolvägar. Investeringar görs i
infrastrukturen i anslutning till öns skolor för att öka trafiksäkerheten och tillgängligheten. Målsättningen är att minst
en skola per år ska få investeringar som bidrar till detta.
Indikatorer: Investeringar i säkra skolvägar har genomförts vid minst en skola.
Aktivitet: Ta emot fler praktikanter från gymnasiet och yrkesutbildningar och ta ett omtag av förvaltningens
praoverksamhet.
Beskrivning: Förvaltningen samverkar med både utbildnings- och arbetslivsförvaltningen och Folkuniversitetet.
Teknikförvaltningen ser ett behov att under 2023 också ta ett omtag av förvaltningens praoverksamhet för att dels
locka fler elever och dels för att kunna erbjuda en så bred inblick som möjligt i förvaltningens verksamheter.
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Indikatorer:
Fler praktikanter från gymnasiet än 2021.
Översyn av förvaltningens praoverksamhet genomförd.

03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar
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. Förvaltningens hamnavdelningen arbetar löpande
med att säkerhetsställa beredskapslistor och kompetensutvecklar fler medarbetare i syfte att
underlätta tillsättandet av beredskaper. För 2022 har förvaltningen tagit fram ytterligare
aktiviteter som kan bidra till att förvaltningen rör sig mot önskvärd riktning.

Aktivitet: Utveckla förvaltningens risk- och konsekvensanalys för att särskilt belysa klimatrelaterade risker.
Beskrivning: Ett klimat i förändring utgör en av vår tids största utmaningar och kunskap om klimatrelaterade risker
utgör i sin tur en förutsättning för beslut om klimatanpassning. Under 2022 kommer att uppdatera risk- och
konsekvensanalysen för att särskilt belysa klimatrelaterade risker.
Indikatorer: Uppdaterad risk- och konsekvensanalys.
Aktivitet: Genomföra en kris- och beredskapsövning.
Beskrivning:
Övning är nödvändigt för att upprätthålla och öka förmågan att hantera kriser. Övningar är ett effektivt sätt att öka
engagemanget och kunskapen samtidigt som förmågan att klara en kris ökar.
Under 2022 planerar och genomför ledningsgruppen en kris- och beredskapsövning.
Indikatorer: Genomförd kris- och beredskapsövning.
Säkra att underlagen i investeringsprojekten så att framtida klimatförändringar beaktas.
Beskrivning: Förvaltningen ska säkerhetsställa att klimatanpassningsåtgärder som tar höjd för framtida
väderleksändringar är presenterade i våra investeringsprojektsunderlag.
Indikatorer: Klimatanpassningsåtgärder presenteras i investeringsprojekten.

3.1.2 Ekonomisk hållbarhet

För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa tillväxt på ett balanserat sätt i
nyttjandet av resurser. Genom ökad attraktionskraft, höjd utbildningsnivå, innovativa idéer
och samverkan skapas förutsättningar för tillgång till arbetskraft med rätt kompetens på
lång sikt och därmed en ekonomisk tillväxt.
Vidare är ett bra näringslivsklimat, goda kommunikationer, tillgång till ett varierat utbud av
bostäder och en väl utbyggd infrastruktur viktiga förutsättningar för att hela Gotland ska
fortsätta att utvecklas positivt och nå en ökad befolkningsmängd.
Det gotländska samhället kräver, liksom alla andra samhällsbildningar, en långvarig
ekonomisk hållbarhet. Teknikförvaltningen bidrar bland annat till detta genom att utveckla
kollektivtrafiken för dagens och morgondagens resenärer och genom att skapa goda
relationer med det gotländska näringslivet i så tidigt skede som möjligt.

6

Teknikförvaltningen

Verksamhetsplan 2022

04. Ökad befolkning i arbetsför ålder
Förvaltningen arbetar aktivt för att förlänga medarbetares arbetsliv genom att erbjuda
fortsatt anställning i olika omfattning, efter pension för att fortsatt nyttja medarbetarnas
kompetens för projekt, mentorskap och vid arbetstoppar.

Aktivitet: Förläng arbetslivet för medarbetare i teknikförvaltningen.
Beskrivning:
Teknikförvaltningens chefer för dialog med medarbetare vid medarbetarsamtalet om hur arbetslivet kan förlängas
bland annat genom möjlighet att arbeta deltid.
Indikatorer:
Förvaltningen har fler medarbetare över 65 år (2021: 17 månadsanställda och 21 timanställda).

05. Det finns goda förutsättningar för att starta, driva och utveckla hållbara företag
på hela Gotland
Genom exploateringsverksamheten medverkar förvaltningen till att ekonomisk hållbar
utveckling sker och att lämplig mark säkerställs för olika verksamheter.
Teknikförvaltningen samverkan internt såväl externt för att säkerhetsställa att vi har enkla
processer, bra dialoger och goda förutsättningar för att kunna starta, driva och utveckla
hållbara företag.

Aktivitet: Utveckla information och stöd till företag kring upphandling och anbudsförfarande.
Beskrivning: Att lägga anbud enligt lagen om offentlig upphandling kan vara både utmanande och omfattande, i
synnerhet för mindre företag. Aktiviteten syftar till att utveckla informationen till näringslivet, med fokus på mindre
företag samt förbättra det stöd vi har möjlighet att ge i upphandlingar och anbudsförfarande.
Indikatorer: Nya entreprenörer som lämnar anbud (Antal).
Aktivitet: Bidra till ett gott näringslivsklimat.
Beskrivning: Förvaltningen har återkommande planerade och strukturerade dialoger med kunder och näringsliv för
att få en ökad förståelse och kunskap om våra respektive förutsättningar samt ökad samverkan.
Indikatorer: Uppnå ett NKI på 70 för företagsärenden vid årets slut.
Aktivitet: Planera och genomföra en Samhällsbyggnadskonferens för 2022.
Beskrivning: I samarbete med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Regionstyrelseförvaltningen planera och
genomföra en Samhällsbyggnadskonferens för 2022.
Indikatorer: Konferens genomförd.
Aktivitet: Implementera de lösningar inom samhällsbyggnadsprocessen som DiSa-projektet identifierat
Beskrivning: Teknikförvaltningen samverkar med Samhällsbyggnadsförvaltningen och Regionstyrelseförvaltningen
för att tillsammans se över vilka lösningar förvaltningen kan implementera med hjälp av den digitala grund som DiSa
byggt i samhällsbyggnadsprocessen.
Indikatorer: Resultat av implementerade resultat - tex nöjd medborgarindex kring bemötande och tillgänglighet.
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06. Det finns goda förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön
I syfte att skapa förutsättningar för ett offensivt bostadsbyggande över hela ön arbetar
förvaltningen med fastighetsförsäljningar av till exempel hamnar, småhustomter utanför
Visby och friköp av tomträtter. Förvaltningens samverkan med
Samhällsbyggnadsförvaltningen i framtagande av detaljplaner, genomförande av
exploateringsprojekt, bygglov, vatten- och avlopp är avgörande för bostadsbyggande på
Gotland.

Aktivitet: Anpassa organisation och arbetssätt inom samhällsbyggnadsprocessen för att på bästa sätt möta kunders
och intressenters behov.
Beskrivning: Förvaltningen kommer löpande under året genomföra aktiviteter för att stärka upp och tydliggöra de
olika verksamhetsutvecklings- och kvalitetsprojekten inom samhällsbyggnadsprocessen för att dessa ska nå sina mål.
Indikatorer: Genomförda förändringar i linje med FramSams slutrapport.

3.1.3 Ekologisk hållbarhet

Region Gotlands arbete ska möjliggöra för boende, besökare och verksamheter på Gotland
att bli klimatneutrala, i linje med nationella mål baserade på FN:s Parisavtal. Det innebär
kontinuerliga utsläppsminskningar av växthusgaser genom omställning till förnybar energi
och energieffektivisering. Vidare ska Region Gotland arbeta för ett rent grundvatten och en
levande Östersjö samt bidra till giftfria kretslopp. Den cirkulära ekonomins betydelse ska
öka och naturen ska brukas så att ekosystemtjänsterna värnas och öns biologiska mångfald
säkras.
Teknikförvaltningen har verksamheter som är belastande för miljön och det är därför extra
viktigt att förvaltningen gör rätt vägval för att minska klimatpåverkan. Teknikförvaltningen
strävar efter att vara ett föredöme på miljöområdet och agerar proaktivt för att minska
Region Gotlands klimatavtryck bland annat genom att följa utvecklingen på
energieffektiviseringsområdet och arbeta med kostnadseffektiva energibesparingsåtgärder.
07. Gotlands klimatavtryck minskar
Ekologisk hållbarhet är en viktig fråga för Tekniska nämnden som 2020 gav förvaltningen i
uppdrag att ta fram en plan med målet att minska koldioxidutsläppen med 12-15 % per år.
Förvaltningen har kartlagt verksamheternas koldioxidutsläpp avseende inköpt energi,
inköpta fossila bränslen till egna verksamheter och till upphandlade transporter. För 2022
kommer förvaltningen fortsätta arbetet för att komma närmare målet med att minska
koldioxidutsläppen.
Förvaltningen kommer att fortsätta att arbeta mot ett mer digitalt arbetssätt, som leder till
fortsatt minskat resande och som är ett viktigt bidrag till minskade koldioxidutsläpp.

Nämndens prioriterade aktivitet: Minska koldioxidutsläppen med 12-15 % per år
Beskrivning: Utveckla förvaltningens arbete med koldioxidbudget genom att tillsammans med Campus Gotland
förbättra arbetet med budgeten och implementera arbetssättet.
Indikatorer: Minskat utsläpp
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Aktivitet: Flexibla arbetssätt för att minska klimatpåverkan.
Beskrivning: Behålla och utveckla digitala arbetssätt som till exempel fortsatt möjlighet till viss arbetstid hemma,
digitala möten, webbaserade utbildningar och medverkan på digitala konferenser.
Indikatorer: Samma andel (36%) medarbetare som i medarbetarenkäten 2021 upplevde att de hade möjligheten att
arbeta hemifrån. (svar 5 och 4).

08. Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
Långsiktig hållbar planering är viktig då vattensituationen på Gotland är mer allvarlig än
någonsin. Samtidigt blir vi fler invånare på ön och det är fler som vill bygga på platser som
har dålig VA-koppling. Att säkra en god vattenförsörjning och kvalitet är och kommer vara
en av de stora frågorna för samhällsbyggnadsprocessen framöver.
I Sverige har det länge varit självklart att ha tillgångtill dricksvatten för alla behov.
Verkligheten kommer ikapp först vid allvarliga störningar. Erfarenheter från skarpa
händelser och övningar visar hur komplext det är att försörja städer med nödvatten – och
hur viktigt det förberedande planeringsarbetet är för att kunna hantera svåra situationer.
Att minska vattenförbrukningen är en prioriterad fråga för Tekniska nämnden, som ett
första steg i detta är att förvaltningen ser över sin egen förbrukning och hur den kan
minskas.

Nämndens prioriterade aktivitet: Minska vattenförbrukningen för förvaltningens egna verksamheter.
Beskrivning: Nämnden har gett förvaltningen i uppdrag att under 2022 undersöka, kartlägga och mäta
förvaltningens samtliga verksamheters förbrukning. Nämnden föreslår att förvaltningen till den 30 juni 2022 har tagit
fram en plan för hur förbrukningen ska kunna kartläggas. Vidare föreslår nämnden att förvaltningen till den 1 dec
2022 har mätt samtliga verksamheters förbrukning och rapporterat detta till nämnden under december.
Därefter; under 2023, kan nämnden och förvaltningen målsätta minskningen av vattenförbrukningen.
Indikatorer: Förvaltningen har tagit fram en plan för kartläggning av förvaltningens vattenförbrukning. Förvaltningen
har till nämndens sammanträde i december mätt samtliga fastigheters förbrukning och rapporterat detta till nämnden.
Nivå för vattenförbrukningen 2023 är fastställd i nästkommande verksamhetsplan.
Aktivitet: Driva frågan att upprätta en regiongemensam nödvattenplan
Beskrivning: I dagsläget finns en nödvattenplan upprättad för VA-abonnenter men behov finns att ta fram en
regiongemensam plan.
Aktiviteten bidrar också till mål 03. Gotland har god beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar.
Indikatorer: Förvaltningsövergripande arbetsgrupp har skapats och upprättat en struktur för att driva frågan vidare
från förvaltningen.
Aktivitet: Förstärka kommunikationsinsatserna kring vattenfrågan med fokus på sommaren 2022.
Beskrivning: Teknikförvaltningen ska ha god kommunikation om dricksvatten spillvatten och dagvatten. Under 2022
ska förvaltningen i samarbete med besöksnäringen och TiIllväxt Gotland hitta gemensamma
kommunikationsplattformar för att förstärka, förtydliga och påminna om om Gotlands vattensituation med fokus på
sommaren 2022.
Indikatorer: Kommunikationsplan uppdaterad.
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09. Hållbara val bidrar till ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar belastningen
på ekosystemen
Ett ansvarsfullt samhällsbyggande omfattar hållbart byggande och hållbar planering av
bostäder, infrastruktur, offentliga platser, transporter, återvinning. För att uppnå de globala
målen i Agenda 2030 behövs engagemang och arbete på alla nivåer – globalt, nationellt,
lokalt och individuellt.

Aktivitet: Höja förvaltningens medvetenhet om de globala målen.
Beskrivning: Teknikförvaltningens samtliga avdelningar ska gå den grundläggande webbaserade utbildningen i
Agenda 2030, "Glokala Sverige - Agenda 2030 i kommuner, landsting och regioner".
Indikatorer: Alla avdelningar har genomfört och utvärderat webutbildningen.

3.1.4 Kvalitet

För Region Gotland innebär kvalitet att vi skapar värde tillsammans med dem vi är till för.
Regionens processer är värdeskapande, effektiva, rättssäkra, transparenta, och
förebyggande. De bidrar därmed till social, ekologisk och ekonomisk hållbarhet.
För att klara utmaningarna i välfärden är regionen en modig organisation med ett
intensifierat utvecklingsarbete genom systematiskt kvalitetsarbete, ständiga förbättringar,
digitalisering, innovationer och förnyelsesprång.
Medborgare, näringsliv, media, externa och interna kunder ska alltid få en positiv
upplevelse när de tar kontakt med Teknikförvaltningen. Teknikförvaltningens tjänster ska
upplevas som tillgängliga, informativa och lättnådda med korta handläggningstider och
snabb återkoppling. 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.
Genom väl fungerande interna processer ges tydliga målbilder vilket underlättar för
medarbetare att se sin del i helheten. Förvaltningens arbete med processkartläggningen
pågår kontinuerligt och ett annat exempel på värdeskapande processer är förvaltningens
årliga medarbetardialog som öppnar upp för samtliga medarbetare att tillsammans diskutera
förslag och idéer till utveckling och förbättring.
10. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster upplever att det är lätt att komma i
kontakt med berörd verksamhet inom regionen
Teknikförvaltningens tjänster ska upplevas som tillgängliga, informativa och lättnådda.
Handläggningstiderna ska vara korta och snabb återkoppling till kund ska ges.

Aktivitet: Alla känner till och lever upp till Region Gotlands övergripande policy - Tillgänglighet/Servicepolicy
Beskrivning: Region Gotlands servicepolicy lägger grunden för den service Region Gotland erbjuder oavsett vilken
verksamhet det handlar om.
Indikatorer: Nå upp till branschstandard enligt KKIK (Kommunens Kvalitet i Korthet)
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11. Alla som nyttjar Region Gotlands tjänster kan vara medskapande och blir
respektfullt bemötta
Medborgare, näringsliv, media, externa och interna kunder ska alltid få en positiv
upplevelse när de tar kontakt med Teknikförvaltningen.

Aktivitet: Leverantörs- och kundmöten ska bygga på dialog och medskapande.
Beskrivning:
Alla verksamheter ska i dialogen med kunder och leverantörer beakta möjligheten till dialog och delaktighet på det
sätt som är bäst lämpat för målgruppen.
Indikator: KKIK Kritik på teknik
Aktivitet: Leda projektet Digital Dialog och stegvis implementera dess resultat.
Beskrivning: Teknikförvaltningen ska leda projekt Digital Dialog och i samverkan med Regionstyrelseförvaltningen
och Samhällsbyggnadsförvaltningen stegvis implementera dess resultat.
Indikatorer: Resultat av implementerade resultat - tex nöjd medborgarindex kring bemötande och tillgänglighet.

12. Hög kvalitet och effektiva processer i verksamhet och tjänster säkras genom
ständiga förbättringar, digitalisering, innovation och förnyelsesprång
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 både ekologisk och social hållbarhet.

Aktivitet: Genomföra utredningsuppdraget från Framsam
Beskrivning: Förvaltningen ska i samarbete med de andra förvaltningarna inom samhällsbyggnadsprocessen
genomföra utredningsuppdraget som kommit från FramSam. Utredningsuppdraget gäller de fyra delarna; nämnd,
organisation, kontaktcentrum och forum.
Indikatorer: Utredningsuppdrag genomfört.
Aktivitet: Utveckla avfall till resurs
Beskrivning: Gemensamt stödja och utveckla verksamheten till en väl fungerande cirkulär ekonomi med balans i
kostnader och intäkter. Revidera och kostnadssäkra avfallsplanen.
Indikator:
Fastställd avfallsplan.
Ekonomi i balans.
Ökat resultat i medarbetarundersökningen.
Aktivitet: Ta fram en kommunikationsstrategi
Beskrivning: Ta fram en förvaltningsövergripande och gemensam kommunikationsstrategi för intern och extern
kommunikation.
Indikatorer: Fastställd kommunikationsstrategi.
Aktivitet framtagen i medarbetardialogen: Undersöka förutsättningarna för att tillsätta en akutgrupp inför
sommaren 2022.
Beskrivning: I Teknikförvaltningens medarbetardialog finns flera förslag som handlar om att förvaltningen ska
tillsätta en personalakutgrupp inför sommaren 2022 med syfte att medarbetare på förvaltningen kan gå in och avlasta
där behov uppstår. Förvaltningen kommer att se över förutsättningarna för detta under första halvåret av 2022.
Indikatorer: Undersökning gjord under första halvåret.
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Aktivitet framtagen i medarbetardialogen: Ökat samarbete med Regionstyrelseförvaltningens strateger.
Beskrivning: I Teknikförvaltningens medarbetardialog finns önskemål om ett närmare samarbete med strategerna
på Regionstyrelseförvaltningen. Detta ska göras genom att förvaltningen under 2022 aktivt hittar nya forum,
samverkansprojekt och genom ökad kommunikation. Teknikförvaltningen ser att ett ökat samarbete bland annat kan
leda till effektivare processer.
Indikatorer: Nya kontaktytor och samarbetsforum med Regionstyrelseförvaltningen (antal)
Aktivitet: Göra en översyn av förvaltningens ekonomresurser.

Beskrivning: Genomförd verksamhetsöversyn pekar på behovet av att klargöra ansvarsfördelning och
arbetsprocesser avseende ekonomiområdet på Teknikförvaltningen. En översyn ska genomföras och en handlingsplan
ska upprättas för att nå önskat läge.

Indikatorer: Handlingsplan upprättad.

3.1.5 Ekonomi

Region Gotlands verksamhet ska vara ekonomiskt uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv. Det innebär att vi ger kommande generationer goda förutsättningar
att tillhandahålla offentlig service och välfärd.
Vi använder inte mer resurser än de som finns och sätter oss inte i skuld till framtiden, det
betyder att nettokostnadsutvecklingen inte kan överstiga intäkternas utveckling. Det
innebär också att medel ska avsättas för att täcka kommande utbetalningar av pensioner
samt att det finns tillräckliga marginaler för att parera oförutsedda kostnadsökningar och
intäktsminskningar. Våra tillgångar ska vårdas och värdesäkras och samtliga resurser ska
nyttjas på ett effektivt och hållbart sätt. Nämndernas verksamhet ska rymmas inom
beslutad budget.
Ekonomiska mål i koncernstyrkortet följs upp på central nivå. Teknikförvaltningen har
ändå valt att sätta ett eget mål och aktiviteter under målområde ekonomi för att kunna
säkerhetsställa en god ekonomisk hushållning.
Säkra en långsiktig ekonomisk hushållning
Teknikförvaltingen ska säkra att ekonomiska resurser används effektivt på kort och lång
sikt. Ekonomin ska planeras med ett långsiktigt perspektiv och förvaltningens
effektiviseringsarbete ska bedrivas så att hänsyn tas till kommande resursbehov och
prioriteringar i hela verksamheten, såväl taxefinansierad som skattefinansierad.

Aktivitet: Genomlysning ekonomi kollektivtrafiken
Beskrivning: Ett underlag behövs för att avgöra kollektivtrafikens behov av budgetram som rymmer utveckling enligt
trafikförsörjningsprogrammet och säkrar erforderliga personella resurser och systemstöd.
Indikatorer: Rapport framtagen i samverkan med kollektivtrafikenheten.
Aktivitet: Ekonomiskt säkerställa utveckling enligt avfallsplanen
Beskrivning: Teknikförvaltningen har i uppdrag att göra avfall till en resurs. Nuvarande avfallsplan ska revideras och
genomförandet säkras ekonomiskt inom ramen för en godtagbar utveckling av avfallstaxan. Arbetet påbörjas när ny
ledningsgrupp är komplett på avfallsavdelningen.
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Indikatorer: Reviderad avfallsplan
Aktivitet: Öka förvaltningens prognosprecision gentemot utfall.
Beskrivning: Teknikförvaltningens prognoser avviker idag mycket från det faktiska utfallet per delår och helår.
Ambitionen är dels att budgetens kvalitet ska höjas genom mer korrekta periodiseringar m.m. och dels att prognoser
ska vara mer genomarbetade med mer realistiska bedömningar.
Indikatorer: Prognosprecision mäts vid delår och helår. Siffrorna ska jämföras över en flerårsperiod.

3.1.5 Medarbetare

Region Gotland är en modig organisation som klarar omställning och förändring. Vi är en
tillitsbaserad organisation där engagerade ledare och medarbetare är avgörande för att nå
resultat för dem vi är till för. Medarbetarna upplever ett gott ledarskap präglat av dialog och
förankring. Alla ser sin del i helheten och bidrar aktivt till positiva resultat i verksamheten.
Vi är tillsammans goda ambassadörer för Region Gotland.
För att kunna utvecklas och vara en attraktiv arbetsgivare strävar Teknikförvaltningen efter
att ha en tillitsfull organisationskultur och ett hållbart medarbetar- och ledarskap.
Teknikförvaltningens årliga medarbetardialog är ett forum för delaktighet och ligger till
grund för förvaltningens arbete med kommande verksamhetsplan.
Teknikförvaltningens medarbetare ska trivas på jobbet, utvecklas och bidra till samverkan
och utvecklingen av Region Gotland och förvaltningens chefer ska ges goda förutsättningar
att styra och leda verksamheten. Förvaltningen har tagit fram ett antal aktiviteter som kan
fortsätta bidra till detta
13. Region Gotland präglas av en tillitsbaserad kultur

Aktivitet: Utveckla arbetssättet för medarbetardialogen.
Beskrivning: För att utveckla arbetssättet för medarbetardialogen ska en förvaltningsgemensam arbetsgrupp med
representanter från avdelningarna tas fram. Tillsammans ska de arbeta med framtagande och utveckling av
medarbetardialogen i syfte att skapa bättre förutsättningar att göra medarbetardialogen till ett redskap för delaktighet
och inflytande.
Indikatorer: Minst två aktiviteter i förvaltningens verksamhetsplan för 2023 är önskemål som lyfts i
medarbetardialogen.
Aktivitet: Stärka ledarskap och medarbetarskap.
Beskrivning: Genom att

Tydliggöra enhetschefs- och arbetsledarrollerna och möjliggöra för dessa roller att ta ansvar för hela sina
uppdrag, vilket i sin tur ger större utrymme för strategiska frågor för avdelningscheferna.

Utbilda medarbetare i självledarskap/ta din roll på jobbet. Börja med prioriterade enheter.

Ha med tillitsperspektivet vid utformning av styrning och uppföljning (tex rutiner, instruktioner osv)
Indikatorer: Ökning av medarbetarundersökningens index för teameffektivitet, ledarskap och engagemang.
Aktivitet: Öka helhetsförståelsen hos medarbetarna.
Beskrivning: Regelbundet vid APT gå igenom aktivitetsplan och de övergripande målen för att skapa bättre
förståelse för helheten och större känsla av sammanhang.
Indikatorer: Ökning av resultatet i medarbetarundersökningen på frågan: ”Känner du till Region Gotlands
övergripande mål?” och ”Tycker du att förvaltningen leds bra av förvaltningsledningen?”.
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14. Region Gotland lyckas kompetensförsörja genom aktivt och strategiskt arbete

Aktivitet: Aktiviteter för att säkra smidigt överlämnande och introduktion vid nyanställning.
Beskrivning: Genom att

Utveckla verksamhetsledningssystem och kartläggning av processer, arbetssätt och rutiner för att förenkla
introduktion och upplärning.

Identifiera nyckelkompetenser och skapa redundans för att inte tappa kunskap vid eventuell avgång.

Prioritera överlappning vid nyrekryteringar.
Indikatorer: eNPS hos nyanställda ökar.
Aktivitet: Utveckla karriärvägar och utvecklingssteg i arbetet.
Beskrivning: Genom att

Ta fram pilot för utvecklingstrappa för karriärvägar inom någon utsedd yrkesgrupp.

Kartlägga och utveckla möjligheter till flexiblare arbetsformer för att attrahera och behålla yngre
medarbetare.
Indikatorer:
Pilot framtagen.
Kartläggning genomförd.

15. Region Gotland är en hälsofrämjande organisation där det aktiva förebyggande
arbetsmiljöarbetet är i fokus
Aktivitet: Kartlägga skillnader i förutsättningar mellan kvinno- och mansdominerade verksamheter i förvaltningen
samt ta fram förslag på utjämnande åtgärder.
Beskrivning: Försörjningsavdelningen, som är en kvinnodominerad verksamhet, har högre sjukfrånvaro, fler antal
medarbetare per chef och fler deltider. En kartläggning ska göras för att specificera dessa skillnader samt även se på
andra eventuella olikheter mellan mans- och kvinnodominerad verksamhet, samt värdera skillnaderna och vid behov
ta fram förslag på åtgärder för att komma till rätta med osakliga skillnader.
Indikatorer: Kartläggning och förslag på åtgärder är framtagen.

3.2 Övergripande strategier, program och planer

Teknikförvaltningens breda verksamhet medför att ett stort antal nationella och regionala
övergripande planer, program och strategier tillämpas inom förvaltningens verksamheter.
Nedanstående program har påverkan på flera verksamheter i det dagliga arbetet.
Regional Utvecklingsstrategi RUS 2040
Region Gotlands internationella strategi 2021-2024
FramSam – Handlingsplan
Framtidens arbetsplats
Ett Region Gotland
Avfallsplan 2020-2030
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VA-strategi - Vision och strategi för Region Gotlands VA-försörjning.
Vatten- och Avloppsplan för Gotland 2018-2030
Cykelplan 2015-2025
Region Gotlands översiktsplan
Digitaliseringsstrategi
Parkeringsstrategi
Trafikförsörjningsplan
Tillväxtprogrammet
Vision och varumärkesplattform för Gotland
FNs Globala mål för hållbar utveckling
Miljöprogram för Gotland
Tillämpliga aktiviteter utifrån de övergripande programmen sker både på såväl
förvaltningsnivå som avdelnings- och enhetsnivå.
3.3 Uppdrag

Uppdrag från Regionfullmäktige
RF § 97 - Regionstyrelsen, tekniska nämnden och miljö- och byggnämnden får i uppdrag
att genomföra nödvändiga organisatoriska förändringar för att bättre samordna funktioner i
enlighet med nyläget. Regionstyrelsen får i uppdrag att tillsammans med tekniska nämnden
och miljö-och byggnämnden utreda vidare förutsättningarna för:
- Att införa forum för huvudprocesserna Planera respektive Etablera samt att se över
befintliga forum.
- Sammanhållen organisation för samhällsbyggnadsprocessen.
- Gemensam nämnd eller nämnder med ansvar för samhällsbyggnad från och med år 2023.
- Gemensamt kontaktcenter.
RF § 177 - Nämnderna uppmanas att säkerställa att ordinarie verksamhet ryms inom de
budgetbeslut som fattats av regionfullmäktige.
- Nämnderna uppmanas särskilt att säkerställa att de aktiviteter som har störst effekt för
måluppfyllelsen planeras och prioriteras i kommande verksamhetsplaner.
RF § 185 - Nämnderna ska till budgetberedningen 2022 i strategisk plan och budget
återrapportera konsekvenser av föreslagna besparingar gällande lokaler, inköp, digitalisering
och bemanning.

4 Budget
Kompletteras måndag 13/12 .
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9 november 2021

Ewa Svedare Riddaregard

Tekniska nämnden

Omvägstid för färdtjänstresa
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att bifalla ny omvägstid för färdtjänst.

Sammanfattning

För att utöka möjligheterna till bättre samordning av de korta färdtjänstresorna inom
Gotlands län föreslår förvaltningen en förändring i regeln som avser omvägstid, det
vill säga den tid utöver direktresetiden som resenären kan få åka i fordonet.
Förvaltningen föreslår att den tillåtna omvägstiden för alla resor blir
(direktresetiden x 0,3 + 15 minuter). Detta utökar möjligheten till samordning av de
korta resorna utan att påverka samordningen av de långa resorna på ett negativt sätt,
sett både ur resenärens och regionens synvinkel.
Ärendebeskrivning

I Region Gotlands bestämmelser för färdtjänst får en resa inte ta längre tid än 50 %
av direktresetiden. Detta har visat sig vara ett problem i tätorterna eftersom dessa
transporter ofta inte tar mer än några minuter och då går det inte att samplanera med
andra kunder eftersom omvägstiden överskrids. Ett exempel, en resa som tar 4 min
direkttid får endast ta 6 minuter med de bestämmelser som regionen har i dag. Detta
medför att de flesta transporter inom tätorten blir med ensamåkare och det gör i sin
tur att regionen får sämre med bilresurser eftersom de inte går att samplanera.
Ändrar regionen i stället bestämmelserna till att alla resor blir (direktresetiden x 0,3 +
15 minuter) så skulle detta utöka möjligheten till samordning av de korta resorna.
Exempelvis, om direktresan tar 5 min så kan den nu i stället bli 16,5 min lång
(5x0,3+15).
Förslaget har varit på remiss till Funkisam som ställer sig positiva till förslaget.
Bedömning

Ändras regelverket efter förvaltningens förslag innebär det bättre samplanering av
fordonen och det medför att fler bilar blir tillgängliga till andra kunder som vill åka
färdtjänst.
1 (2)
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Barn- och genusperspektiv – Fler transporter att tillgå vid färdtjänstresa.
Landsbygdsperspektiv – Fler transporter att tillgå vid färdtjänstresa.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beställningscentralen kan samplanera bättre,
transportören får fler bilar tillgängliga för andar resenärer av färdtjänst, regionen får
nöjdare kunder. Förvaltningens bedömning är att kostnaden inte kommer påverkas
av detta beslut.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-11-09

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)
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TN 2021/3939
15 november 2021

Mark- och stadsmiljöenheten
Roger Möller

Tekniska nämnden

Försäljning av fastigheten Signallottan 2 i Visby
Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner försäljning av Visby Signallottan 2, till AB
GotlandsHem för en köpeskilling om 9 600 000 kronor och enligt villkor i enlighet
med köpekontrakt.

Sammanfattning

Regionen har under flera år genomfört intentionerna av befintliga detaljplaner inom
stadsdelen Artilleriet med flera syften, bland annat att skapa möjligheter för att kunna
bygga nya bostäder. Bostäder med olika upplåtelseformer. Kvarteren som avser
flerfamiljsbostäder har alla markanvisats. Berörd fastighet har tidigare markanvisats
till annan exploatör/byggherre som sedermera avstod sin markanvisning. Eftersom
anvisningen avsåg upplåtelseformen hyresrätt beslutade regionstyrelsen (2019-04-29,
RS § 132) att direktanvisa fastigheten till AB GotlandsHem. Beslut om
markanvisningsavtal fattades av regionstyrelsen 2019-06-12 (RS § 208) med villkor att
fastigheten bebyggs med bostäder som upplåts med hyresrätt. Köpeskillingen
fastställdes i markanvisningsavtalet och att AB GotlandsHem medges rätt att
förvärva fastigheten när bygglov har medgivits, vilket nu har erhållits. 62 bostäder av
flerfamiljs- och radhuskaraktär kommer att uppföras inom fastigheten som kommer
att upplåtas med hyresrätt i enlighet med markanvisningsavtalet.
Bedömning

Denna försäljning har föregåtts av markanvisning med tillhörande avtal och avtal
avseende genomförandet av exploateringen av fastigheten Signallottan 2 i Visby med
tillhörande beslut i regionstyrelsen. Eftersom köpeskillingen understiger 10 miljoner
kronor fattar tekniska nämnden enligt gällande delegationsordning beslut om
försäljning av berörd fastighet. Den är belägen inom stadsdelen Artilleriet (f d yttre
A7-området).
Köpekontraktet är villkorat av teknisk nämndens godkännande och samt att
regionstyrelsen har godkänt genomförandeavtal för exploatering av berörd fastighet.
Beslut avseende genomförandeavtal har fattas av regionstyrelsen 2020-11-25 (RS§
338). Vidareförsäljning av fastigheten inom två år från avtalets undertecknadande är
inte tillåtet utan regionens medgivande vid ett vite om 19,2 miljoner kronor.
1 (2)
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Köpekontraktet är upprättade enligt gällande riktlinjer för försäljning av motsvarande
mark och i övrigt enligt givna direktiv. Förvaltningen föreslår därför att tekniska
nämnden beslutar att godkänna köpekontraktet och försäljningen avseende
fastigheten Gotland Visby Signallottan 2.
Barn- och genusperspektiv
Fastigheten ligger i ett kvarter som har utformats tryggt och tillgängligt. Närheten till
skola, förskola, kollektivtrafik och natur/park ger goda förutsättningar för en god
livsmiljö, inte minst för barn.
Landsbygdsperspektiv
Efterfrågan av mark för motsvarande ändamål på landsbygden har varit och är
fortfarande låg. Mark för motsvarande ändamål finns i nästan alla tätorter varför
försäljningen av berörd fastighet inte påverkar etableringsmöjligheter inom andra
orter på Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys
Försäljningarna innebär en inkomst om 9 600 000 kronor vilket kommer att bidra till
kostnadstäckning för de investeringar som är att hänföra till exploateringen av
Artilleriet-området.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-11-15
Bilaga köpekontrakt
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)
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TN 2021/3807
18 november 2021

Bengt-Olof Grahn

Tekniska nämnden

Återrapportering av klimatuppföljningsmål i
teknikförvaltningens verksamhetsplan
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna informationen.

Sammanfattning

I teknikförvaltningens verksamhetsplan för 2021 sattes ett mål (TN § 281 2020-1217): 3.1.3.1 Nämndmål
Med målet att minska CO2-utsläppen* med 12-15 % per år ska:
1. avdelningarnas CO2-utsläpp vara kartlagda till 31 juli 2021, avseende inköpt energi
och inköpta fossila bränslen till egna verksamheter samt till upphandlade transporter
2. ett underlag till en koldioxidbudget ska vara klart till årsskiftet 2021/2022
*Utsläppen beräknas och dokumenteras enligt Region Gotlands modell.
Bedömning

En sammanställning av koldioxidutsläppen från bränslen och elanvändning från TKF
alla avdelningar har tagits fram under 2021. Sammanställningen är det bästa som går
att få fram och presentera i dagsläget.
De totala koldioxidutsläppen från TKF:s användning av bränslen och elanvändning
uppgick under 2020 till 3 685 442 kg CO2. Fördelningen mellan de olika
avdelningarna framgår av bild 1. längst ner i detta dokument.
Energi producerad inom verksamheterna såsom biogas och el från solpaneler ger
minusvärden (minskade koldioxidutsläpp) och annan förbrukning ger plusvärden
(ökande koldioxidutsläpp)
För el från egna solpaneler har det CO2-värde tillgodoräknats som motsvarar CO2faktorn för den el som Region Gotland köper in på nuvarande avtal.
För biogas producerad på regionens egen anläggning har CO2-värden tillgodoräknats
motsvarande CO2-faktorn för fjärrvärme i Visby på den del som används till egen
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värme och ett genomsnittsvärde för utsläppen från den diesel och bensin som den
ersatt, för den del som sålts till fordonsuppgradering. Detta ger ett negativt värde för
VA - avdelningen som gagnar hela förvaltningen.
De stora variationerna i koldioxidutsläpp per avdelning är direkt kopplade till hur
mycket inköpt energi avdelningen ansvarar för. De visar inte hur koldioxidsnål
respektive avdelningen är per använd kWh.
Till exempel har fastighetsförvaltningsavdelningen, FFA, som ansvarar för större
delen av regionens värmeinköp och ungefär häften av regionens elförbrukning under
lång tid arbetat både med energieffektivisering och med utfasning av fossil energi.
För FFA var andelen förnybar energi till el och värme var 99,6 % år 2020, med 26 g
CO2/kWh, det är t ex bara 10 % av koldioxidintensiteten hos dagens diesel MK.1
Avdelningarnas transportenergi ger generellt större koldioxidavtryck per kWh än el
och värme. Här utmärker sig åt ena hållet Gata Park med bara fossil transportenergi
redovisad och Kollektivtrafiken som använde mycket drivmedel , men som också har
högst andel biodrivmedel, både lokalproducerad biogas och importerad HVO. För
att snabbt komma vidare med minskade CO2-utsläpp är resvanor för minskat fysiskt
resande, utfasning av fossila drivmedel och övergång till energieffektivare fordon och
transporter de medel som närmast står till buds.
Det som framgår av redovisningen är en lägesbeskrivning för 2020 som kan ligga till
grund för ett fortsatt arbete med framtagande av en koldioxidbudget för TKF.
Barn- och genusperspektiv –Minskade CO2-utsläpp gynnar alla och att lyckas med
klimatomställningen är en helt avgörande fråga för framtiden.
Landsbygdsperspektiv – Ärendet rör hela Gotland. Lokala resurser i form av ytor
och bioenergi för energiomställning finns främst på landsbygden.
Ekonomisk konsekvensanalys – Rapporten i sig innebär ingen kostnad för
teknikförvaltningen. Hittills har högre bränslepriser för biodrivmedel varit ett hinder
för att ställa om större del av transporterna, medan t ex fastighetsförvaltningens
energioptimering och utfasning av fossila bränslen varit en lönsam omställning.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-11-17

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen Helena Andersson

2 (3)

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2021/3807

Utsläpp per TKF-avdelning i kg CO2 per året 2020
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Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Återrapportering av uppdrag Parkeringssituationen på
Artilleriet
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna återrapporteringen.

Sammanfattning

Tekniska nämndens arbetsutskott gav teknikförvaltningen i uppdrag (TNAU §44) att
se över parkeringssituationen på Artilleriet-området i Visby, till exempel möjligheten
att införa boendeparkering kopplat till parkeringsnormen.
Bedömning

Parkeringssituationen i området har stabiliserats efter att de flesta fastigheterna blivit
färdigställda och parkeringsplatserna blivit tillgängliga för de boende. Parkeringen på
gatorna har upphört eftersom behovet av arbetsparkering har minskat nu när
området är utbyggt. På Regionens parkering i området råder god tillgänglighet till
parkering för besökande till lekpark och andra mål inom området. Parkeringarna till
fastigheterna är byggda enligt då gällande parkeringsnorm och boendeparkering är
därmed löst på kvartersmark i enlighet med gällande parkeringsstrategi. Att erbjuda
boendeparkering på Regionens mark i området är inte aktuellt eftersom det skulle
strida mot Region Gotlands parkeringsstrategi som beskriver att boendeparkerings
ska hanteras på kvartersmark vid nybyggnation.
Barn- och genusperspektiv – Behålls nuvarande lösning så finns parkeringsplatser
på Region Gotlands mark tillgänglig för bland annat den park och lekplats som
anordnats i området.
Landsbygdsperspektiv – Påverkar inte landsbygden.
Ekonomisk konsekvensanalys – Behålls nuvarande lösning medför det inga
ekonomiska konsekvenser.
Beslutsunderlag

TKF Tjänsteskrivelse 2021-12-03
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Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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2 december 2021

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Återrapportering av uppdrag Uppföljning av parkeringsstrategi
med tonvikt på parkeringsnorm och ladd infrastruktur
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänna återrapporteringen.

Sammanfattning

Tekniska nämndens arbetsutskott (TNAU § 253) gav teknikförvaltningen i uppdrag
att genomföra en uppföljning av parkeringsstrategi med tonvikt på parkeringsnorm
och laddinfrastruktur.
Parkeringsstrategin gäller fram till år 2030 vilket medför att detta är en
deluppföljning. Det är en förklaring till varför vissa åtgärder ännu inte är
genomförda.
Bedömning

Uppföljning med tonvikt på parkeringsstrategi och parkeringsnorm.
Sedan parkeringsstrategin och parkeringsnormen antagits har ett antal åtgärder
genomförts. Beslutad parkeringsnorm används i detaljplaner och bygglovsärenden.
Nedan redovisas en deluppföljning av de åtgärder som finns beskrivna i Region
Gotlands parkeringsstrategi. Parkeringsstrategin gäller fram till 2030 vilket kan
förklara att vissa åtgärder ännu inte är fullt genomförda.
Förtätning av Visby
Förtätning av Visby syftar till att öka andelen hållbara transporter genom
förtätning som underlättar för kollektivtrafik, cykel och gångtrafik.
Uppföljning: Arbete pågår kontinuerligt i form av detaljplaneläggning och
genomförande av exploateringsprojekt.
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Utbildning och information kring parkeringsnormen samt när
förändringar sker inom parkeringsområdet
Utbildning internt och externt för ökad kunskap om parkeringsnormen och
förändringar inom parkeringsområdet.
Uppföljning: Trafikplanerare och bygglovshandandläggare har haft möten
angående tillämpning av gällande parkeringsnorm. Extern utbildning angående
parkeringsnorm har inte genomförts. Inga större förändringar inom
parkeringsområdet har genomförts.
Utförliga beläggningsstudier av parkeringar i Visby
Olika uppfattningar om hur parkeringssituationen ser ut finns, exempelvis om
när det är hög- eller lågsäsong. En övergripande beläggningsstudie bör tas fram
av oberoende part, som gemensam grund kring parkeringsplaneringen.
Uppföljning: En beläggningsstudie genomfördes under sommaren 2018.
Digital karta över parkeringsplatser för rörelsehindrade
Digital karta bör finnas tillgänglig på regionens hemsida för att underlätta för
personer med funktionsnedsättning.
Uppföljning: Har inte genomförts men ingår i pågående digitaliseringsprojekt
och planeras vara färdigställd i början av 2022.
Utbyggnad av ladd infrastruktur
Fortsatt utbyggnad av ladd punkter samt utbildningsinsatser.
Uppföljning: Se särskild redovisning av förvaltningens åtgärder i slutet av denna
tjänsteskrivelse.
Utredning av extern parkering med shuttle bus till Visby centrum
Utredning om extern, avgiftsfri parkering med shuttle bus med regelbunden
trafik till ett fåtal hållplatser.
Uppföljning: Åtgärden har ännu inte genomförts. Dels för att ekonomiska
medel avsaknats och dels för att denna åtgärd endast kan bli lyckosam i
kombination med andra åtgärder för att främja hållbart resande, exempelvis
parkeringsavgifter och investeringsprojekt som bidrar till ökad trafiksäkerhet och
tillgänglighet för oskyddade trafikanter och begränsningar för fordonstrafik.
Tydligare information kring husbilsparkering
Husbilskarta med rekommendationer kring camping och information om vad
som är tillåtet och inte.
Uppföljning: Länsstyrelsen har i dialog med Regionen tagit fram en
informations broschyr om camping och terrängkörning
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Förenkla parkeringsreglering där P-skiva och avgift gäller
Enklare och tydligare system för betalsätt för parkering.
Uppföljning: Åtgärden har inte genomförts. Förslag på avgift från första stund
har lyfts från Teknikförvaltningen till Tekniska nämnden men beslut har inte
fattats.
Cykelsatsningar
Informations- och stimulansåtgärder som kan bidra till ökad cykling. Samt
satsning på cykelparkeringar på strategiska platser
Uppföljning: Projekt har genomförts och fler är planerade av
teknikförvaltningen. Offentliga cykelpumpar har satts upp på offentlig plats i
Fårösund, Slite och Visby. Statlig medfinansiering för utbyggnad av gång- och
cykelinfrastruktur har sökts och blivit beviljade. Ett Stadsmiljöavtal har upprättats
med Trafikverket vilket innebär att maximalt 4,5 miljoner finns tillgängliga för
Region Gotland för utbyggnad av gång- och cykelväg på Visborgsområdet.
Inom området Artilleriet har det byggt totalt 3,8 kilometer gång- och cykelvägar.
Satsningar på kollektivtrafik
Satsningar som syftar till att bilresenärer i högre grad använder kollektivtrafik.
Utveckling och utvärdering kring satsningar i kollektivtrafiken kontinuerligt.
Uppföljning: Inom kollektivtrafiken har flertalet projekt genomförts sedan
parkeringsstrategin antogs.










Ett trafikförsörjningsprogram är framtaget där tyngdpunkten ligger på ökade
möjligheter att åka kollektivt på Gotland.
En taktfast tidtabell har införts, där stads- och landsbygdstrafiken är
synkroniserade på Visby busstation. På sträckorna Visby–Klintehamn, Visby–
Hemse samt Visby–Roma finns en bussavgång per timme och riktning från
kl. 6 till kl. 18 på vardagar.
Bussanslutning till morgonfärjan mot Nynäshamn har förbättrats genom att
erbjuda tidiga bussavgångar på linje 10, 11 och 20 även på lördagar, sön- och
helgdagar.
Upphandlingen av resurser för kollektivtrafiken görs numera tillsammans
med utbildnings och arbetslivsförvaltningen, så att regionen kan dra nytta av
samordningseffekter och nyttja resurserna gemensamt i så lång utsträckning
som möjligt. Region Gotland har lyckats att samordna cirka 15 olika avtal till
ett.
Kollektivtrafiken har aktivt medverkat i projektet ”Hållbara transporter” med
en reserådgivare där kunskap om hållbart resande och multimodala lösningar
lyfts fram.
En genomlysning av kollektivtrafiken genomförs nu och kommer att
presenteras för TN under våren.

Uppföljning av parkeringsstrategin med tonvikt på laddinfrastruktur
Teknikförvaltningen arbetar på olika sätt med utvecklingen av laddinfrastruktur.
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Inom Visborgsprojektet har förslag på placering och utformning av ett antal nya
parkeringshus i enlighet med parkeringsstrategin och parkeringsnormen tagits fram. I
projektet ingår planering av anläggande av laddinfrastruktur utifrån gällande
parkeringsnorm.
Fastighetsförvaltningsavdelningen har påbörjat kartläggningen av Regionens
fastigheter och parkeringsplatserna som kommer att omfattas av lagen. Regleringen
som gäller för bygglov inlämnade efter den 10 mars 2021 har beslutats av regeringen i
plan- och byggförordningen, PBF. Kraven är införda för att uppfylla det som följer
av EU-direktivet om byggnaders energiprestanda och innebär i korthet:
• Nya bostadshus med fler än 10 parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha
ledningsinfrastruktur (förberedelse med tomrör eller liknande) till alla
parkeringsplatser.
• Övriga nya uppvärmda byggnader (ej bostadshus) med fler än 10 parkeringsplatser i
byggnaden eller på tomten ska ha ledningsinfrastruktur till 20 procent av
parkeringsplatserna och minst en laddningspunkt för elfordon.
• Reglerna ska även tillämpas vid så kallad ombyggnad (påtaglig förnyelse) av
byggnad.
• För ouppvärmda byggnader ställs inga krav.
Därutöver ställs retroaktiva krav, det vill säga krav som omfattar befintliga byggnader
även om några andra åtgärder inte vidtas. Dessa krav ska vara uppfyllda senast den 1
januari 2025. Dessa krav är;
• Uppvärmda byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 20
parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha minst en laddningspunkt för
elfordon.
• För ouppvärmda byggnader och bostadshus ställs inga retroaktiva krav.
Fastighetsförvaltningsavdelningen har därför startat en utredning som ska ta fram en
lösning för hur ladd-infrastrukturen skall se ut för Region Gotlands fastigheter. I
dagsläget finns inget färdigt förslag.
Mark- och trafikavdelningen har en dialog med GEAB om kommunal kvartersmark
för att se på möjligheten att via nyttjanderättsavtal tillskapa ett antal laddplatser för
elfordon. GEAB har kommit in med en formell ansökan om att teckna
nyttjanderättsavtal. Målsättningen från GEAB är att totalt 25 laddplatser ska
tillskapas till sommaren 2022.
Vidare pågår ett arbete med att undersöka vilka möjligheter som finns att anlägga
laddplatser på allmän plats där lagstiftningen är mer komplex.
Barn- och genusperspektiv – Att genomföra åtgärder i parkeringsstrategin bidrar
till satsningar på hållbart resande som i sin tur kan bidra till ökad tillgänglighet och
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter.
Landsbygdsperspektiv – Parkeringsnorm och parkeringsstrategi gäller även vid
nybyggnation på landsbygden.
Satsningar på hållbart resande och oskyddade trafikanter gynnar tillgänglighet och
trafiksäkerhet för oskyddade trafikanter på hela Gotland.
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Ekonomisk konsekvensanalys – Inga åtgärder i parkeringsstrategin är i dagsläget
finansierade utan det krävs medel i investeringsbudgeten framöver.
Beslutsunderlag

TKF Tjänsteskrivelse 2021-12-02
TNAU § 253
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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7 oktober 2021

Emilia Friberg Olsson

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Rastgård för hundar i de större samhällena
där det finns lägenheter
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden avslår förslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit i vilket hundrastgårdar efterfrågas i några av de
större orterna på Gotland för att möta det behov som finns hos hundar och
hundägare.
Bedömning

Teknikförvaltningen får återkommande förslag om att anlägga hundrastgårdar på
olika platser på ön. Även om teknikförvaltningen anser att det är positivt med fler
mötesplatser på ön så ser teknikförvaltningen inte att hundrastgårdar ryms inom den
budget som finns för drift och underhåll av allmän plats. I dagsläget finns inga
regionägda hundrastgårdar på Gotland och att anlägga och sköta hundrastgårdar
innebär ett nytt ansvarsområde.
Barn- och genusperspektiv
Förslaget anses positivt ur barnperspektiv då det kan underlätta för familjer med
hund att låta barnen rasta hunden.
Landsbygdsperspektiv
Förslaget anses positivt ur landsbygdsperspektiv då hundrastgårdar kan bidra med
fler mötesplatser.
Ekonomisk konsekvensanalys
Enligt den handlingsplan som bifogats medborgarförslaget, uppskattas en
hundrastgård kosta ca 120 000 kronor att anlägga och 5- 10 000 kronor per år att
sköta (sabotage och underhåll ej inräknat). Sammanlagt skulle investeringskostnaden
för föreslagna hundrastgårdar bli 720 000 kronor med en driftskostnad på 30- 60 000
kronor per år.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-10-07
Medborgarförslag 2021-07-21
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställare
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17 november 2021

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Ingen tung trafik innanför murarna efter
11.00
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar bifalla medborgarförslaget genom att ge
teknikförvaltningen i uppdrag att i dialog med berörda parter utreda
förutsättningarna för att effektivisera leveranserna till Visby innerstad.

Sammanfattning

I ett medborgarförslag föreslås att all tung trafik i Visby innerstad förbjuds efter
11.00. Som motiv anges att Visby innerstad är ett världsarv som turister borde få
njuta av utan att utsättas för avgaser och buller från tung trafik.
Bedömning

Leveranser till Visby innerstad är en komplicerad fråga som har diskuterats länge.
Regionen kan besluta om ett förbud mot tung trafik efter 11.00 och ange ett datum
när föreskriften träder i kraft. Ett sådant beslut bör dock föregås av en dialog med
alla berörda parter som boende, affärer, restauranger, hotell och leverantörer. Under
högsäsong är det mycket gods som skall in i innerstan. Många restauranger har fler
platser på sina uteserveringar än inne i restaurangen och affärerna har många
leveranser. En del restauranger/nattklubbar har öppet till 02 och 03. Därefter är det
en hel del taxitrafik fram till 04 och sedan börjar en del tungtrafik att köra vid 06.
För boende blir det därför ingen längre tid då det är tyst. Leverantörerna skall plocka
fram varor och lasta för att sedan leverera. Även om det påbörjas tidigt är det svårt
att klara av alla leveranser till klockan 11.00. En del restauranger/nattklubbar som
har öppet sent har heller inte alltid personal på plats tidigt på förmiddagarna. Det
finns också önskemål om att leveranser skall ske med mindre fordon och även att
dessa fordon skall vara miljövänliga. Om mindre fordon används blir antalet
transporter troligtvis fler. Vid tidigare utredningar om leveranserna till Visby
innerstad har det framkommit att det krävs en omlastningsterminal för gods till
innerstan. Det bedömdes då som alltför kostsamt och att det skulle fördyra varor och
tjänster i innerstaden.
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Barn- och genusperspektiv –En tidsbegränsning av när leveranser får ske och en
begränsning av fordonens storlek leder till ökat trafiksäkerhet och är positivt ur
barn- och genusperspektiv.
Landsbygdsperspektiv – Påverkar inte landsbygden.
Ekonomisk konsekvensanalys – Kostnader för utredningar, regleringar och
eventuelle ombyggnader kan tillkomma.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag ingen tung trafik innanför murarna efter 11.00
TKF Tjänsteskrivelse 2021-11-17
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
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19 november 2021

Jessica Libik Weki

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Varuleveranser Visby innerstad
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget genom att ge
teknikförvaltningen i uppdrag att i dialog med berörda parter utreda
förutsättningarna för att effektivisera leveranserna till Visby innerstad.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att varuleveranser
till Visby innerstad endast får ske mellan klockan 06:00 och 11:00. Tidsbegränsningen
skulle ge fördelar för arbetsmiljön, boendemiljön och även för chaufförer, enligt
förslagsställaren. Förslaget motiveras också av att Visby innerstad är ett världsarv.
Bedömning

Leveranser till Visby innerstad är en komplicerad fråga som har diskuterats länge. Ett
beslut om begränsade leveranstider för innerstaden fanns före år 2004. Det var då
enbart tillåtet att leverera gods till innerstaden mellan klockan 06:00 och 11:00.
Förbudet efterlevdes inte särskilt bra eftersom leveransföretagen inte hann med att
packa, lasta och leverera allt gods mellan 06.00-11.00. Den begränsning som gällde
för leveranstider medförde även köer längs innerstadens trånga gator där lastbilar
behövde invänta att fordon framför levererat klart innan de kunde åka vidare.
Det finns också önskemål om att leveranser skall ske med mindre fordon och även
att dessa fordon skall vara miljövänliga. Om mindre fordon används blir antalet
transporter troligtvis fler. Vid tidigare utredningar om leveranserna till Visby
innerstad har det framkommit att det krävs en omlastningsterminal för gods till
innerstan. Det bedömdes då som alltför kostsamt och att det skulle fördyra varor och
tjänster i innerstaden.
Regionen kan besluta om ett förbud mot tung trafik efter 11.00 och ange ett datum
när föreskriften träder i kraft. Ett sådant beslut bör dock föregås av en dialog med
alla berörda parter som boende, affärer, restauranger, hotell och leverantörer.
Koppling till Region Gotlands övergripande mål
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/4372

Region Gotlands övergripande mål om ekologisk hållbarhet 2020 - 2023 kan kopplas
till förslaget.
Barn- och genusperspektiv – Minskad andel transporter i innerstaden skulle bidra
till en mer trafiksäker miljö.
Landsbygdsperspektiv – Påverkas inte.
Ekonomisk konsekvensanalys – Ekonomin påverkas inte om nuvarande lösning
kvarstår.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-12-23
Tjänsteskrivelse 2021-11-17
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/3321
3 november 2021

Christian Strängborn

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Inte klippa bort salmbären längs vägarna
och låta badbryggorna ligga i september ut
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att
När turisterna åkt hem och gotlänningarna vill njuta av den femte årstiden drar stora
klippmaskiner fram och massakrerar alla salmbär i vägkanterna - till och med på de små kviorna.
Klippning av kanter kan väl vänta till slutet av september istället för slutet av augusti?
I samma anda vill vi bada från bryggor till exempel på Kvarnåkershamn och i Tingstäde - men de
plockas upp bara sista turisten lämnat ön.
Bedömning

Region Gotland klipper vägkanterna längs med de enskilda vägar med bidrag i mitten
av september och framåt. Länsvägarna klipper Trafikverket enligt egen tidsplan.
Badbryggor kommer att läggas i början på maj och ligga i till och slutet av september
från och med 2022.
Barn och genusperspektiv: Bad och friluftsliv är hälsobringande aktiviteter för alla
åldrar.
Landsbygdsperspektiv: Förslaget gäller hela Gotland.
Ekonomisk konsekvens analys. Det har tillförts medel till 2022 och framåt vilket gör
att teknikförvaltningen kan förlänga säsongen trots marginellt ökat slitage på bryggor
och stegar.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2021-09-04
Tjänsteskrivelse 2021-11-03
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2021/3321

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/2258
3 november 2021

Christian Strängborn

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Fler sopkorgar till hundbajspåsar
Förslag till beslut

•Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att:
Med anledning av att det ligger många påsar med hundskit i längs med gångvägar så behövs med
mer sopkorgar soptunnor eller liknande. För att det är för långt mellan varje nuvarande tunna så
väljer många att inte med sig skiten eller låter bli att plocka upp alls. Det skulle kunna utformas
som en tävling tex där hundklubbar kan vara med och forma förslag på tävling som då kan ge ett
litet bidrag till kostnaden för detta
Bedömning

Då teknikförvaltningen får in relativt få synpunkter gällande hundbajspåsar bedöms
eventuell åtgärd icke nödvändig.
Under 2022 kommer extra åtgärder sättas in mot renhållningsuppdraget.
Barn- och genusperspektiv Ej relevant.
Landsbygdsperspektiv Gäller hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys Teknikförvaltningen anser förslaget belasta
ekonomin genom inköp av soptunnor samt ökad driftskostnad.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2021-07-02
Tjänsteskrivelse 2021-11-03
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2021/2258

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/2254
3 november 2021

Christian Strängborn

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Papperskorgar på vissa gator och torg i
Hemse
Förslag till beslut

•Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att.
Det jag saknar på Hemse är allmänna papperskorgar på vissa gator och 2 stora parkeringar.
Min fråga är alltså: Finns det intresse från Region Gotland att placera ut ett antal papperskorgar
liknande dem i Göteborg?
Bedömning

Teknikförvaltningen kommer under vintern att göra en inventering av soptunnor och
behovet av soptunnor. Därefter eventuellt justera antalet soptunnor samt placeringar
av dessa.
Barn- och genusperspektiv Renare miljö är bra för alla åldrar.
Landsbygdsperspektiv Gäller endast Hemse
Ekonomisk konsekvensanalys Eventuell kostnad för inventering tas av befintlig
budget.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2021-04-14
Tjänsteskrivelse 2021-11-03
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/2652
10 november 2021

Ingalill Gerber Lindgren

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Återbruksstuga vid återvinningsstationerna
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att bifalla medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att:
- installera återbruksstugor vid samtliga återvinningsstationer där vi kan lämna fungerande saker
som annars skulle slängas på återvinningen. Det bör vara fritt fram att både lämna och ta saker
som en vill ha från denna stuga. På så sätt bli det ett jämnt flöde av saker som kommer in och
saker som försvinner vidare för att brukas av någon annan. Vi kan spara mycket både på vår
redan överfulla soptipp och dessutom spara resurser och miljö!
Det bör vara gratis att både lämna och ta saker i återbruksstugan. Stugan bör vara av enkel och
stabilkaraktär.
Bedömning

Teknikförvaltingen kommer införa en start av återbruksstuga i form av en container
på plast på Visby ÅVC, (återvinningscentraler). Här kommer ÅVC besökare kunna
lämna produkter för återbruk som går till försäljning. Hur och vad som kan lämnas
kommer att finnas information om vid återbruksstugan.
I och med införande av återbruksmöjligheten uppfylls ett av målen i avfallsplanen
2020-2030.
Barn- och genusperspektiv – Mål i Region Gotlands Avfallsplan 2030, främjar en
god framtida miljö för våra barns framtid.
Landsbygdsperspektiv – Planen är att det skall införas på Gotlands ÅVC:er start
med Visby ÅVC.
Ekonomisk konsekvensanalys – Medför ingen kostnad teknikförvaltningen.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-05-07
Tjänsteskrivelse 2021-11-10
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/2652

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2021/1111
6 december 2021

Ingalill Gerber Lindgren

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Miljövänlig sophämtning utan transporter.
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att :
Istället för att sopor skall forslas på traditionellt sätt så finns det gröna alternativ som inte innebär
transporter. Det finns vakuum system där avfallet sorteras och slungas i nedgrävda rörsystem. På
https://www.envac.se/var-lysning kan ni se mer av vad jag menar.
Där finns även filmer som visar i praktiken hur systemet fungerar. Vid nybyggnationer anser jag
att regionen bör sätta krav på att sådana system skall införas. Framförallt i förhållande till äldre
och landsbygd.
Bedömning

Avfallsavdelningen bedömer utifrån höga investeringskostnaderna och de tekniska
utmaningarna förslaget som en olämplig lösning för Gotland.
Barn- och genusperspektiv –arbete för bättre miljö påverkar våra barns framtid
positivt.
Landsbygdsperspektiv – Förslaget gäller hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – Eventuellt genomförande av förslaget skulle
innebära stora kostnader för Region Gotland.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2021-04-07
Tjänsteskrivelse 2021-11-10
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Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/1185
10 november 2021

Ingalill Gerber Lindgren

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Hämtning av grovsopor
Förslag till beslut

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren skriver att:
I Australien stötte jag på ett roligt system för grovsopor och återanvändning. En gång om året har
man en vecka då alla fastighetsägare kan ställa ut sina grovsopor på gatan framför bostaden och det
är fritt fram för andra att plocka åt sig det man vill ha. Veckan därpå samlar
regionen/kommunen in allt och sorterar upp det för återvinning.
Fördelen med detta är att man uppmuntrar till återanvändning och att folk som har sämre ställt för
att transportera bort grovsopor får hjälper det samt att man minskar mängden dumpning i naturen.
Både klimatmässigt och socialt hållbart alltså.
För att göra det praktiskt hållbart så reglerar man vad som får ställas ut. T.ex vitvaror, möbler och
sånt som är minst 90% trä. Ställer man ut sånt som insamlarna bedömer är fel grovsopor så
lämnas det helt sonika kvar framför bostaden. Man skulle också kunna ha en enskild vecka för
brännbart för att minska mängden som bränns hemma på gården och istället få det till
värmekraftverket. Således minska miljögifter och energiförluster. Det är viktigt att det är en
sommarvecka för att nå så många som möjligt och att det är torrt, så inte återanvändningen förstörs
av regn.
Bedömning

Avfallsavdelningen tycker att förslaget är intressant och tar med sig detta i sin
framtida planering. I dagsläget finns inga planer på en sån här lösning.
Barn- och genusperspektiv –Arbete för en bättre miljö påverkar våra barns framtid
positivt.
Landsbygdsperspektiv – Förslaget rör hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – Om förslaget genomförs kan det innebära en
kostnad för Region Gotland.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2021-02-20
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2021/1185

Tjänsteskrivelse 2021-11-10
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/3304
9 november 2021

Ewa Svedare Riddaregard

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Tryggare och tillförlitligare färdtjänst
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit angående att tydligare kunna spåra hur klagomål
hanteras och åtgärdas samt att låta färdtjänstberättigade avgöra utförare själva,
liknande koncept som hemtjänst.
Motivering enligt medborgarförslag: Vi behöver en tryggare färdtjänst. I dagens läge är vi i ett låst
läge och allt blir bara sämre och sämre. Vi som färdtjänstberättigade behöver freda oss. Våra
klagomål diarieförs och får ett nummer men det händer inga förbättringar.
Bedömning

Teknikförvaltningen har i dag ett bra fungerande system för kundsynpunkter, där alla
synpunkter som inkommer till kundtjänst registreras och utreds. Allt finns
dokumenterat i bokningssystemet DRIP och kund får alltid en återkoppling av
ärendet. Framkommer det i utredningen att åtgärd behöver göras så har DRT
Solutions (vår upphandlade beställningscentral) en skyldighet att se till att detta blir
gjort.
Region Gotland har upphandlat transportörer för samhällsbetalda transporter det vill
säga för färdtjänst, sjukresor, förvaltningsresor, skolresor och närtrafik. Det innebär
att Region Gotland har ett avtal som måste följas och kan därför inte tillgodose att
man ska få välja utövare själv för sina resor med färdtjänst.
Barn- och genusperspektiv – ingen påverkan.
Landsbygdsperspektiv – ingen påverkan.
Ekonomisk konsekvensanalys – ingen påverkan.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 21-06-16
Tjänsteskrivelse 21-11-09
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/2261
11 november 2021

Björn Sandqvist

Tekniska nämnden

Medborgarförslag ” Möjlighet att ladda el-bil på arbetsplatsen
inom Region Gotland”.
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att medborgarförslaget anses besvarat av Region
Gotland då teknikförvaltningen har en pågående utredning om hur laddinfrastrukturen för Region Gotland fastigheter skall lösas.

Sammanfattning

Det har inkommit ett medborgarförslag som säger ”Vi är fler medarbetare inom Hälsooch sjukvården, som arbetar inom Psykiatrin i Visby och som har införskaffat el-bilar. Vi har
behov av att kunna ladda bilarna på arbetsplatsen, för att kunna köra till och från arbetet på
endast el. Detta skulle gynna allas vår miljö som vi värnar om här på Gotland och förhoppningsvis
få fler medarbetare att välja samma väg.”
Sedan den 15 maj 2020 är laddning av elfordon ett nytt egenskapskrav i plan- och
bygglagen (PBL). Vilka byggnader som ska ha utrustning för laddning av elfordon
eller förberedelse för laddning genom så kallad ledningsinfrastruktur framgår av planoch byggförordningen (PBF). Reglerna för uppförande av nya byggnader ska
tillämpas om man söker bygglov eller gör en anmälan efter den 11 mars 2021.
Kraven på ladd infrastruktur i samband med uppförande av byggnader ska tillämpas
om man söker bygglov eller gör en anmälan efter den 10 mars 2021.
Därutöver ställs retroaktiva krav, det vill säga krav som omfattar befintliga byggnader
även om några andra åtgärder inte vidtas. Dessa krav ska vara uppfyllda senast den 1
januari 2025. Dessa krav är.
- Uppvärmda byggnader som inte är bostadshus och som har fler än 20
parkeringsplatser i byggnaden eller på tomten ska ha minst en laddningspunkt för
elfordon.
Teknikförvaltningen har därför startat en utredning som ska ta fram en lösning för
hur ladd-infrastrukturen skall se ut för Region Gotlands fastigheter.
I dagsläget finns inget färdigt förslag.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2021/2261

Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att den framtagna lösningen kommer att uppfylla
Plan- och bygglagens krav på ladd infrastruktur vilket innebär att det kommer finns
möjlighet till att ladda sitt elfordon på arbetsplatser inom Region Gotland.
Barn- och genusperspektiv – De lösningar som tas fram i projektet kommer att ge
positiva effekter för framtida miljö.
Landsbygdsperspektiv – Skapar ladd möjligheter för alla Region Gotlands
fastigheter.
Ekonomisk konsekvensanalys - Projektet bedöms medföra behov av
investeringar som inte är klarlagda i dagsläget.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-11-11
Medborgarförslag 2021-07-02
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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