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Teknikförvaltningen

Ärendenummer Information
2017/16

Projektavdelningen

Datum 19 april 2017

TNau/TN April 2017

Preliminär Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen 2017-04-03
För Entreprenadprojekt > 68 pbb. samt, Enstaka konsultupphandlingar > 8 pbb. samt Konsultgrupp > 12pbb.
Ange datum för mötet då beslut skall tas och om det är TNAU eller TN som skall göra detta.

Rev

Projekt

Typ av upphandling

Verksamhet

FFU ut

Beslut i
TN eller
TNau

Tid
för
beslut

Ä

Stjärnrikets ledingsrenovering

Entreprenad

TKF/Projavd

Maj 2017

TNau

Aug
2017

Ä

Utbyggnad Fårösund ARV

Entreprenad

TKF/Projavd

Jan 2017

TNau

April
2017

Partnering

TKF/projavd

Feb 2017

TN

April
2017

VA utbyggnad Roma Kyrkby

Entreprenad

TKF/Projavd

Maj 2017

TNau

Cirkulationsplats Telefonen

Entreprenad

TKF/Projavd

Jan 2017

TNau

X

Gator på A7 området

Entreprenad

TKF/ Projavd

April 2017

TNau

Aug
2017
Mars
2017
Juni
2017

X

Lasarettet Gyn/BB avdelning

Entreprenad

TKF/Projavd

Maj 2017

TN

Kvarnåkerhamn nya Vattenverk
Ä

Juni
2017

Teknikförvaltningen
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Region Gotland

X

VA ledning Västergarn Klintehamn

TKF/Projavd

Nov 2017

TNau

Jan
2018

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

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

Rev

Projekt

Trafikupphandling Kollektivtrafiken

Typ av upphandling

Verksamhet

FFU ut

Entreprenad

TKF/Kollektivtrafik/BUF

Juni 2017

Beslut i
TN eller
TNau

Tid
för
beslut

Tekniska nämnden

Tjänsteskrivelse
TN 2017/888
20 april 2017

Dick Svennefelt

Tekniska nämnden

Ekonomisk uppföljning 2017, Månads- och delårsrapporter.
Räddningstjänst
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner delårsrapport 1 för räddningstjänst.

Sammanfattning

Klicka här för att ange text.
Bedömning

Det underskott som delåret anger hänvisas till att den nya organisationen har
förenats med en månad.

Beslutsunderlag

Delårsrapport 1 för tekniska nämnden rörande räddningstjänst.

Skickas till
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Sammanfattande kommentar måluppfyllelse
Periodens resultat för Räddningstjänsten är positivt med 57 tkr. Den kontogrupp som har högst underskott för perioden är kostnader för transportmedel, -119 tkr.
Personalkostnaderna för perioden uppgår till 9 780 tkr, vilket är ett överskott mot periodens budget
med 91 tkr. Personalkostnaderna för motsvarande period 2016 visade ett överskott med 434 tkr.
Räddningstjänstens investeringsutgifter 2017 beräknas bli 4 087 tkr, vilket är samma som ramen för investeringsbudgeten. Investeringsutgifterna för perioden uppgår till 223 tkr. I investeringsbudgeten ingår
kompletteringsbudget med 2 587 tkr, ett överskott från föregående år.
I nedanstående tabell redovisas Räddningstjänstens budget och utfall för perioden januari-mars 2017.
Text

Periodens Budget, tkr

Periodens Utfall, tkr

601
406
195
-14 146
-13 426
-720
-13 546

725
613
112
-14 214
-13 469
-745
-13 488

Intäkter
- varav TN
- varav MHN
Kostnader
- varav TN
- varav MHN
Netto

Avvikelse, tkr

124
207
-83
-67
-42
-25
57

Viktiga händelser
Arbetet med att sätta igång den nya organisationen pågår för fullt inför 1 maj.
RIB beredskapen utifrån den gamla organisationen dras fortfarande med beredskapsbrister. Nio personer har sagt upp sig på grund av nya organisationen och det nya RIB avtalet.
Semesterplaneringen för heltidspersonalen är genomförd. På grund av många samtidiga föräldraledigheter och ett mycket sent avhopp av de nyanställda så kommer semesterperioden att innebära ett stort
antal övertidspass

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Väsentliga och kritiska händelser
Uppföljning av målen




Antalet larm i väntan på ambulans (IVPA) och automatlarm har under första kvartalet minskat.
Räddningstjänsten kommer fortsatt under kv 1 2017 att ha brister i beredskapsorganisationen.
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Brukare/Kunder
Mål:
Brukare/kunder upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt
bemötta
Framgångsfaktorer

Mätningar för att visa måluppfyllelse

Mål

Tydlig information och god mediahantering

Uppföljning -förtroendevalda
Avstämning i nämnden av mediastrategi
Brukarundersökning i samband
med dialog och samråd

95 % upplever att protokoll, beslut,
handlingar och informationsmaterial
är begripliga och tydliga
85 % av brukarna upplever att bemötande vid dialog och samråd är gott
och korrekt
85 % av brukarna upplever att tillgängligheten och servicegraden är
hög

Gott och korrektbemötande vid
dialog och samråd
Högtillgänglighet, servicegrad och
effektivitet

Brukarundersökning

Uppföljning av målen
Antalet larm till räddningstjänsten har minskat från 163st. första kvartalet 2016 jämfört med 134 st.
kvartal 1 år 2017 . I nedanstående tabell redovisas uppgifter om viktiga larm kvartal 1 och jämfört med
motsvarande period 2016. Minskningen är framförallt på IVPA larmen och automatlarmen.

Typ av larm

2016 jan-mars
antal

2017 jan-mars
antal

Brand ej i byggnad

15

11

Trafikolycka

19

19

Automatlarm

34

23

IVPA

57

41

Brand i byggnad

14

15

Medarbetare
Mål:
Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar
Framgångsfaktorer

Mätningar för att visa måluppfyllelse

Mål

Skapa förutsättningar för medarbetare/ledare att arbeta i bred samverkan med god kommunikation i
alla relationer
En tydlig och stabil ledningsstruktur på alla nivåer med ledare som
ger stöd.

Medarbetar/ledaruppföljning
(medarbetarsamtal)

Alla medarbetare/ledare upplever att
det finns förutsättningar att arbeta i
bred samverkan med god kommunikation i alla relationer
Alla medarbetare/ledare upplever att
det finns en tydlig och stabil ledningsstruktur och att de får stöd från
sina respektive ledare

Medarbetar/ledaruppföljning/enkät

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Rekrytera och kompetensutveckla
medarbetare och ledare för att
säkra verksamhetens behov av
kompetens
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Kompetensbrist som hindrar
måluppfyllelse
100 % av medarbetarna har kompetensutvecklingsplaner

Kompetensförsörjningen är säkrad

Uppföljning av målen

Målen i nämndens styrkort för medarbetarperspektivet är inte i alla delar uppfyllda. Det behövs
ett fortsatt arbete vad gäller en tydlig och stabil ledningsstruktur, att alla anställda har kompetensförsörjningsplaner och att förvaltningen arbetar i bred samverkan med god kommunikation i alla
relationer. Det arbetet är påbörjat.
Det förbättringsarbete som kontinuerligt bedrivs har inneburit att balansen i ärendeflödet har förbättrats. Därmed bör balansen mellan uppdraget och resurserna ha förbättrats.
Analys av personalstatistik SBF räddningstjänst 2016-12-31 och 2017-02-28

20161231
Avdelning Räddningstjänst
Räddningstjänst operativ
Räddningstjänst förebyggande
Chef
Total

38
4
1
43

2

2

20170228

40
4
1
45

39
4
1
44

1
1

Diff total
1231-0228
39
5
1
45

=-1
= +1

Till detta kommer ca 150 brandmän i Räddningstjänst i beredskap.
Denna statistik är manuellt framtagen och visar alla anställda under tidpunkterna, även medarbetare som är tjänstlediga av olika orsaker.
Sjuktalet för Samhällsbyggnadsförvaltningen är de senaste 12 månaderna till och med februari
5,23 %. Samma period för 2016 var 5,54 %.
Vi arbetar aktivt med rehabiliteringsutredningar för de medarbetare som är sjukskrivna samt har
en dialog om arbetsmiljön inom förvaltningen.
Vi planerar att arbeta aktivt med sjuktalen under 2017 och vi kommer bland annat att ta del av
det centrala arbetet som pågår inom Region Gotland med att ta fram en plan för sjuktalen inom
koncernen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Vi har som mål att ha en jämn könsfördelning inom olika yrkeskategorier inom förvaltningen. Vi
ser att bland annat Räddningstjänsten är övervägande fler män än kvinnor. Vid eventuell rekrytering av brandmän ska vi ha det i åtanke.

Ekonomi
Mål:
Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv
Framgångsfaktorer

Mätningar för att visa måluppfyllelse

Mål

God ekonomisk styrning med tydliga ekonomiska förutsättningar
Ha en buffert motsvarande1% av
nettoramen
Bedriva projekten resurseffektivt

Månadsrapporter, bokslut och
analys av avvikelser
Årlig avstämning

Budget i balans

Uppföljning och analys av projektens resurseffektivitet

Det finns en buffert motsvarande 1%
av nettoramen
Projektgenomförda enligt plan och
projektbudget i balans

Uppföljning av målen

Målsättningen är att Räddningstjänsten skall redovisa ett ekonomiskt resultat inom ramen för fastställd
budget, men helårsprognosen visar ett underskott på 150 tkr. Underskottet på personalkostnader beror
på ett beslut att senarelägga den nya organisationens igångsättning med en månad.

Resultatprognos och investeringsprognos
Den ekonomiska prognosen efter tre månader visar att utfallet på helårsbasis kommer att bli 150 tkr
högre än den fastställda budgeten på 54 190 tkr.
Räddningstjänstens investeringsutgifter 2017 beräknas bli 4 087 tkr, vilket är samma som ramen för
investeringsbudgeten..

Teknikförvaltningen

Ärendenr TN 2017/548

Claudia Castillo
Datum 10 mars 2017

Tekniska nämnden

Avstämning av arbete med införande av vattenskyddsområden och föreskrifter
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar:
- att lägga redovisningen till handlingarna.
Bakgrund

Länsstyrelsen efterfrågade 2013 hur tekniska nämnden avser arbeta framöver
med införandet av vattenskyddsområden och tillhörande föreskrifter. Tekniska
nämnden svarade i TN § 253, 2013-10-29 enligt följande:
De mest angelägna vattenskyddsområden som beräknas färdiga fram till
utgången av 2015 är:
Bunge: Bästeträsk/Hau; Gothem: Åminne; Roma: Busarve, Klosterbrunnen
och väster om Kungsgården; Träkumla; Burs
Preliminärt avses följande vattenskyddsområden upphävas då täkterna inte
längre kan användas:
Rone: Mattsarve; Ardre: Ljugarn; Hangvar: Kappelshamn gamla täkten;
Etelhem; Alskog-Garde; Dalhem; Havdhem: Snevide; Hablingbo: Nisse; När.
Följande vattentäkter beräknas få vattenskyddsområde senast 2017:
Hangvar: Kappelshamn nya täkten vid stenbrottet; Martebo; Väskinde; Hemse:
Smiss; Lojsta; Fårö
Följade täkter har tveksam kvalité varför det är oklart om de ska förses med
vattenskyddsområde:
Stenkyrka: Licknatte; Klinte: Mölner; Östergarn: Prästgården

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-tn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Ärendenr TN 2017/548

Region Gotland

Status VSO mars 2017 (grönt = klart)
Område
Visby
Mål klara 2015
Bunge;
Bästeträsk

Status VSO arbete
Beslut från RF upphävt av
Länsstyrelsen. Överklagat
till Regeringen.

Nästa steg
Avvaktar beslut från
Regeringen.

Mikrobiologisk riskanalys
av bete vid strand (påbörjat feb 2017). Färdigställa
samrådsredogörelse.
Sammanställning av ansöGothem:
Extra utredning av jordÅminne
lagerföljd utförd. MacroDB- kan om vattenskyddsomkörning av olika bekämpråde och föreskrifter samt
ningsmedel har utförts.
därefter dialogmöte 2.
Roma: Busarve, Komplett ansökan har pre- Genomförande av samhällsekonomisk analys
Klosterbrunnen senterats på dialogmöte.
LRF har krävt en samhälls- (påbörjat mars 2017).
ekonomisk analys.
Träkumla
Vattenskyddsområde
fastställt 2016
Burs
Vattenskyddsområde
fastställt 2016
Mål upphäva
Rone:
Upphävt 2015 (av länsMattsarve
styrelsen )
Ardre: Ljugarn Upphävt 2015
Hangvar:
Upphävt 2015
Kappelshamn
EtelhemUpphävt 2015
kyrkbyn
Alskog-Garde
Upphävt 2015
Dalhem
Upphävt 2015
Havdhem:
Upphävt 2015
Snevide
Hablingbo:
Ingen åtgärd
Nisse
När
Ingen åtgärd
Mål klara 2017
Hangvar:
Kappelshamn
nya täkten vid
stenbrottet
Martebo

Samråd av reviderad
ansökan utfört.

Dialogmöte 1 utfört. Arbete
har pausats i avvaktan på
strategi (Nordkalk mm).
Ingen åtgärd

Väskinde

Ingen åtgärd

Hemse: Smiss

Ingen åtgärd

Lojsta

Ej påbörjat

Fårö

Ej påbörjat.

Tveksamma
Stenkyrka:
Licknatte
Klinte: Mölner
Östergarn:
Prästgården

Ingen åtgärd
Ingen åtgärd
Ingen åtgärd

Provpumpning pågår för
ny brunn.
Påbörja tillståndsprövning
och VSO arbete

Synpunkter
Påbörjades innan 2013.

Kritiska frågor: bergtäkter
samt förslag betesförbud
vid strand
Kritiska frågor: lantbrukets
oro för ökade kostnader
och miljökrav.

Kritiska frågor: lantbrukets
oro för ökade kostnader
och miljökrav.

Gäller gamla täkten.

Finns inget VSO att upphäva. Täkt används ej.
Finns inget VSO att upphäva. Täkt används ej.
En lösning med lagring av
ytvatten från Nordkalk kan
komma att ersätta befintliga grundvattentäkter.
Litet uttag, kommer att
ersättas.
Används inte längre. Ej
aktuellt med VSO.
Används inte längre. Ej
aktuellt med VSO.
Behov av VSO för befintlig
och kanske ny brunn.
Behov av VSO för befintlig
och ny vattentäkt.
Litet uttag, ersätts framöver.
Används inte längre. Ej
aktuellt med VSO.
Används inte längre av
Regionen. Privat brunn. Ej
aktuellt med VSO.
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Ärendenr TN 2017/548

Region Gotland

Slutsatser – erfarenheter

-

-

-

-

-

Det tar lång tid att processa vattenskyddsområden.
Tillsammans med länsstyrelsen och LRF har vi tagit fram en dialogprocess som ligger ”före” ordinarie samrådsprocess. Avsikten är att
dialogmötena ska skapa mer delaktighet och förståelse.
Varje vattenskyddsområde är unikt och har sina särskilda förutsättningar och frågeställningar. Behov har ibland funnits av fördjupade
utredningar vilket förlänger och fördyrar processen.
Flera täkter saknar tillstånd enligt miljöbalken vilket innebär att även
detta arbete i vissa fall måste genomföras. Detta håller på att genomföras för brunn 5 i Roma (vid serviceboendet).
Det är samma förfarande för att ta fram vattenskyddsområde samt
tillstånd för vattenuttag oavsett storleken på vattenuttag. Det innebär
att små vattenuttag får dyra kostnader för miljötillstånd och vattenskyddsområde i förhållande till vattenuttaget.
Inlämnad plan till länsstyrelsen för framtagande av vattenskyddsområden från 2013 är inte längre aktuell för kommande vattenskyddsarbete.

Framtida arbete

-

-

-

-

Det närmaste året behöver avdelningen fortsätta arbetet med att färdigställa redan påbörjade vattenskyddsområden samt utöver det påbörja
arbete med införande av vattenskyddsområde (samt tillståndsprövning)
för Fårös vattenuttag.
Den speciella situation som nu råder på Gotland med låga grundvattennivåer kräver en ny strategi för att få fram mer dricksvatten. Det är
angeläget att en sådan strategi tas fram snarast möjligt. Med stöd av
strategin kan därefter VA-planen och plan för framtagande av vattenskyddsområden revideras.
När plan för vattenskyddsområden uppdateras är det viktigt att även
prioritera revidering av vissa äldre vattenskyddsområden (t ex för Slite,
Stånga, Valleviken, och Lärbro).
Det behövs även en plan för prövning av befintliga vattentäkter som
används utan vattendom samt för nya vattentäkter.

Teknikförvaltingen

Patric Ramberg
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Teknikförvaltningen

Ärendenr TN 2017/1213
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2017-04-26

Tekniska nämnden

Val av partner för byggande av Kvarnåkershamns nya
vattenverk
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att i enlighet med Teknikförvaltningens förslag anta
anbudet från:
Ovanstående beslut förklaras omedelbart justerat.
Tekniska nämnden begär finansiellt igångsättningstillstånd hos Regionstyrelsen.

Bakgrund

Regionfullmäktige Gotland beslutade hösten 2016 om byggnation av ett nytt
vattenverket i Kvarnåkershamn på sydvästra delen av Gotland för att säkra
drickvattentillgången främst för södra Gotland. Anläggningen skall placeras på
Region Gotland mark med fastighetsbeteckning Gotland Silte Kvarnåkra 2:1.
Vattenverket, som ska avsalta bräckvatten från Östersjön via en intagsledning, ska
kunna producera 5000 kubikmeter färskvatten av dricksvattenkvalité (SLV FS
2001:30) per dygn. Detta är ett absolut måste för att Gotland ska klara den framtida
dricksvattenförsörjningen. Projektet skall påbörjas under 2017 och vara klart 1
juni 2019.
Projektet består till sina huvuddelar av följande:
* Nytt komplett vattenverk för avsaltning av Östersjövatten med membranteknik.
* Råvattenpumpstation för att pumpa Östersjö-vatten till nya vattenverket.
* Intagsledning och rejektledning Östersjön.
Projektet skall genomföras som en totalentreprenad i samarbetsformen partnering.
Region Gotland avser teckna partneringavtal med en entreprenör. Beställaren och
entreprenören kommer att bidra med sina erfarenheter och kunnande för projektets
bästa i förvissning om att de gemensamt kan åstadkomma en bättre helhetslösning än
i traditionella entreprenadformer.
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Region Gotland
Teknikförvaltningen

Ärendenr

TN 2017/1213

Intentionerna är att anläggningen skall motsvara de krav som man idag kan ställa på
en modern anläggning gällande låg miljöbelastning, låga driftskostnader och med en
attraktiv miljö att vistas i för brukare av anläggningen.
Bedömning

Upphandlingen påbörjades hösten 2016 och förfrågningsunderlaget publicerades den
14 februari 2017.
Beslutsprocess

Förslag till tilldelningsbeslut är genomfört enligt Lag om upphandling inom
områdena vatten, energi, transporter och posttjänster (LUF).
Upphandlande myndighet: Region Gotland (212000-0803).
Från det att den upphandlande myndighet meddelat anbudsgivarna tilldelningsbeslut,
inträder en avtalsspärr där myndigheten inte får teckna avtal. Avtalsspärren gäller från
och med 2017-04-26 till och med 2017-05-07. Avtal kommer tidigast att tecknas
2017-05-08.
Teknikförvaltningen ges i uppdrag att teckna avtal med den antagna partnern.
Handlingar delas ut på sammanträdet: Anbudsutvärdering,
ansökningsöppningsprotokoll, utvärderingsberäkning.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Förvaltningschef

Exp till: Åsa Högberg
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2017-03-27

Handlingar till

Ärende 6

Åtgärdsplan – boenden för nyanlända
personer
Innehåll
• Regionstyrelsen 2017-02-23, § 34
• Regionstyrelseförvaltningen 2017-02-09

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-02-23

RS § 34

Bostadsförsörjning för nyanlända

RS 2017/134
AU § 43

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

•

•

•

•

•

•

•
•

Ansvaret för att identifiera och besluta att utvalda fastigheter skall kvarstå i
regionens ägo trots att de skall säljas i enlighet med beslut RS 2012-11-01, § 287
vilar på regiondirektören tillsammans med chef för teknikförvaltningen.
Fastigheterna avses användas till boenden för nyanlända. Detta i enlighet med
beslut i RF § 122 där tekniska nämnden uppdras att i samverkan med
byggnadsnämnden inventera lämpliga lokaler samt obebyggda fastigheter, som kan
vara lämpliga för bostäder kopplat till ett ökat flyktingmottagande, på flera platser
över hela Gotland.
Ansvaret att i preventivt syfte handla upp modulboenden för avrop samt planera
för placering på lämplig mark, t.ex. Hagtornsvägen i Klintehamn, vilar på tekniska
nämnden.
Ansvaret att koordinera mellan Migrationsverket och regionen avseende boende
för anvisade nyanlända samt praktisk mottagande vilar på gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden.
Ansvaret för att anpassa och hyra ut regionens fastigheter som bostäder till
nyanlända vilar på tekniska nämnden i avvaktan på en långsiktig lösning på
bostadsförsörjningen inom regionen.
Ansvaret för att identifiera lämpliga boenden, hyresförhandla med fastighetsägare
samt vidareförhyra till nyanlända vilar på tekniska nämnden i avvaktan på en
långsiktig lösning på bostadsförsörjningen inom regionen.
Ansvaret för att utrusta boenden, inklusive inköp och förvaring, vilar på
regionstyrelsen i avvaktan på en långsiktig lösning på bostadsförsörjningen inom
regionen.
Ansvaret för att tillhandahålla resurs för eventuellt boendesociala frågor avseende
gemensamma ytor vilar på gymnasie- och vuxenutbildnings-nämnden i avvaktan
på en långsiktig lösning på bostadsförsörjningen inom regionen.
Ansvaret för att återsöka tomhyror hos Migrationsverket skall skyndsamt utredas
av regionstyrelsen.
Begäran av eventuella tilläggsanslag hanteras av regionfullmäktige.

Inom ramen för arbetet med bostadsförsörjning av anvisade nyanlända personer
krävs ett antal akuta åtgärder för att kortsiktigt ordna med boenden för de personer
som kommer att anvisas till Gotland.

forts

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsen

Protokoll

Sammanträdesdatum 2017-02-23

RS § 34 forts
RS 2017/134

Enligt den prognos som Migrationsverket tagit fram kommer knappt 30 personer per
månad att anvisas fr o m mars och framåt. Anvisningar som utförts under 2016
skedde efter en dialog med dåvarande ansvarig myndighet, Arbetsförmedlingen.
Integrationsenheten hade då möjlighet att påverka så att familjer anvisades i större
utsträckning än ensamhushåll. Sedan årsskiftet ligger ansvaret för anvisningar hos
Migrationsverkets boendeenhet. Migrationsverket hanterar anvisningarna annorlunda
vilket omöjliggör möjligheten att påverka andelen ensamhushåll. Ensamhushåll är i
behov av mindre lägenheter vilket det finns mycket begränsat av på Gotland. I mars
har Regionen i uppdrag att bosätta 10 ensamhushåll och det finns ingen anledning att
tro att det inte ser ungefär likadant ut under resten av året. Det skulle i så fall
innebära att behovet uppgår till i storleksordningen 100 mindre lägenheter för
ensamhushåll fram till årsskiftet.
Detta innebär att det finns ett akut behov att få fram ett flertal mindre boenden. Det
kräver i sin tur beslut på aktiviteter för extraordinära åtgärder.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att bostadsförsörjningen av nyanlända befinner
sig i ett akut behov av boenden för ensamhushåll. Behovet bedöms inte kunna lösas
inom befintligt bostadsbestånd hos Gotlandshem eller genom enstaka inhyrningar
hos privatpersoner. Under mars månad finns ett behov av 10 lägenheter för ensamstående och behovet bedöms vara fortsatt lika stort under kommande månader av
året. Detta innebär ett totalt behov av 100 lägenheter för ensamhushåll. I syfte att
uppfylla regionens bosättningsuppdrag om 277 personer för 2017 krävs därför
åtgärder för att snabbt skapa nya boenden för ensamhushåll. Detta kan ske genom att
iordningsställa byggnader som regionen äger alternativt hyra av privata aktörer.
Alternativet är inhyrning av hotellrum eller uppförande av temporära bostäder. Det
andra alternativet kommer sannolikt inte att kunna nyttjas förrän mot slutet av året
vilket innebär att det inte löser den akuta situationen. Dock bör planering av uppförande av temporära bostäder påbörjas för att förkorta genomförandetiden om
behov uppstår.
När respektive nämnd sammanställt behov av resurser för att uppfylla åtaganden
enligt beslut skall eventuella tilläggsäskanden hanteras av fullmäktige.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2017-02-09
Ärendets behandling under mötet

Åsa Linder, strateg, och Lisa Stark, enhetschef, regionstyrelseförvaltningen är
närvarande för att svara på frågor

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2017/134
9 februari 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Åtgärdsplan – boenden för nyanlända personer
Förslag till beslut

1. Ansvaret för att identifiera och besluta att utvalda fastigheter skall kvarstå i
regionens ägo trots att de skall säljas i enlighet med beslut RS 2012-11-01
§287 vilar på regiondirektören tillsammans med chef för teknikförvaltningen.
Fastigheterna avses användas till boenden för nyanlända. Detta i enlighet med
beslut i RF §122 där Tekniska nämnden uppdras att i samverkan med
Byggnadsnämnden inventera lämpliga lokaler samt obebyggda fastigheter,
som kan vara lämpliga för bostäder kopplat till ett ökat flyktingmottagande,
på flera platser över hela Gotland.
2. Ansvaret att i preventivt syfte handla upp modulboenden för avrop samt
planera för placering på lämplig mark, t.ex. Hagtornsvägen i Klintehamn,
vilar på Tekniska nämnden.
3. Ansvaret att koordinera mellan Migrationsverket och regionen avseende
boende för anvisade nyanlända samt praktisk mottagande vilar på Gymnasieoch vuxenutbildningsnämnden.
4. Ansvaret för att anpassa och hyra ut regionens fastigheter som bostäder till
nyanlända vilar på Tekniska nämnden i avvaktan på en långsiktig lösning på
bostadsförsörjningen inom regionen.
5. Ansvaret för att identifiera lämpliga boenden, hyresförhandla med
fastighetsägare samt vidareförhyra till nyanlända vilar på Tekniska nämnden i
avvaktan på en långsiktig lösning på bostadsförsörjningen inom regionen.
6. Ansvaret för att utrusta boenden, inklusive inköp och förvaring, vilar på
Regionstyrelsen i avvaktan på en långsiktig lösning på bostadsförsörjningen
inom regionen.
7. Ansvaret för att tillhandahålla resurs för eventuellt boendesociala frågor
avseende gemensamma ytor vilar på Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden i avvaktan på en långsiktig lösning på bostadsförsörjningen inom
regionen.
8. Ansvaret för att återsöka tomhyror hos Migrationsverket skall skyndsamt
utredas av Regionstyrelsen.
9. Begäran av eventuella tilläggsanslag hanteras av Regionfullmäktige.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/134

Sammanfattning

Inom ramen för arbetet med bostadsförsörjning av anvisade nyanlända personer
krävs ett antal akuta åtgärder för att kortsiktigt ordna med boenden för de personer
som kommer att anvisas till Gotland.
Enligt den prognos som Migrationsverket tagit fram kommer knappt 30 personer per
månad att anvisas fr o m mars och framåt. Anvisningar som utförts under 2016
skedde efter en dialog med dåvarande ansvarig myndighet, Arbetsförmedlingen.
Integrationsenheten hade då möjlighet att påverka så att familjer anvisades i större
utsträckning än ensamhushåll. Sedan årsskiftet ligger ansvaret för anvisningar hos
Migrationsverkets boendeenhet. Migrationsverket hanterar anvisningarna annorlunda
vilket omöjliggör möjligheten att påverka andelen ensamhushåll. Ensamhushåll är i
behov av mindre lägenheter vilket det finns mycket begränsat av på Gotland. I mars
har Regionen i uppdrag att bosätta 10 ensamhushåll och det finns ingen anledning att
tro att det inte ser ungefär likadant ut under resten av året. Det skulle i så fall
innebära att behovet uppgår till i storleksordningen 100 mindre lägenheter för
ensamhushåll fram till årsskiftet.
Detta innebär att det finns ett akut behov att få fram ett flertal mindre boenden. Det
kräver i sin tur beslut på aktiviteter för extraordinära åtgärder.

Ärendebeskrivning

Regionens ambition har hittills varit att bosätta nyanlända i en egen hyreslägenhet
med ett förstahands kontrakt. I takt med en allt mer pressad bostadsmarknad på
Gotland bedöms denna ambition inte längre vara genomförbar till samtliga. Detta
innebär att flera av de lösningar som kommer att kunna erbjudas de som anländer
under 2017 måste betraktas som genomgångslägenheter där man kan tvingas att dela
kök och, i värsta fall, även badrum.
Regionen äger vakanta fastigheter som bedöms kunna nyttjas som
genomgångsbostäder. Vidare finns privata fastighetsägare som kan hyra ut fastigheter
som kan nyttjas som boenden till nyanlända.
Enligt tidigare beslut skall fastigheter som inte nyttjas av Regionen säljas.
Fastighetsförvaltningsavdelning under Teknikförvaltningen har att förhålla sig till
dessa beslut. Vidare utgörs Fastighetsförvaltningsavdelningens uppdrag av att
förvalta och hyra ut verksamhetslokaler vilket utesluter hantering av bostäder såväl
vad gäller inhyrning som uthyrning.
Detta innebär att nya beslut måste fattas som möjliggör en anpassning, av de av
regionen ägda byggnaderna, för boenden samt uthyrning av dessa till nyanlända.
Dessa beslut krävs för att hantera ett akut behov av framför allt boenden för
ensamhushåll. Även inhyrning hos andra fastighetsägare måste hanteras. Det gäller
inhyrning av hela eller delar av byggnader som sedan rumsvis skall hyras ut till
nyanlända.
De olika lösningarna kommer att innebära kostnader som inte till fullo kan täckas av
de hyresintäkter som erhålls från de boende. Dessa kostnader bedöms dock
understiga de alternativa kostnader som uppstår om vi väljer att lösa boendet genom
att uppföra temporära byggnader eller hyra in rum på hotell. Vidare har vi att hantera
en bostadslösning som möjliggör ett boende även under sommarmånaderna.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/134

Då själva boendet är löst krävs en viss grundutrustning av rummet/lägenheten i form
av bl a säng och viss utrustning av kök. Boenden med gemensamma ytor bedöms
behöva insatser av personal som hanterar eventuella intressekonflikter rörande de
gemensamma delarna. Kostnader för hyra i avvaktan på inflyttning, ersättning för s k
tomhyror, skall återsökas hos Migrationsverket.
Parallellt (med start januari 2017) pågår ett av Länsstyrelsen finansierat projekt
”Samordning av bostadsförsörjning för främjande av integration” som syftar till att
identifiera en mer långsiktig hantering av all bostadsförsörjning inom regionen.
Resultatet av detta projekt som väntas vara klart till sommaren kan innebära att den
akuta lösningen ändras och hanteras på annat sätt.
Akuta lösningar för ett genomgångsboende skall prioriteras utifrån en kombination
av de projekt som synes mest ekonomisk fördelaktiga tillsammans med en
bedömning av boendestandard.
Bostadsförsörjningen skall fortsatt hanteras parallellt med ett tätt samarbete med
Gotlandshem i enlighet med föregående år. Vid en bostadsmarknad i balans med
möjlighet att erhålla en egen lägenhet och ett förstahandskontrakt är ambitionen att
så snart som möjligt avveckla genomgångsboendena.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att bostadsförsörjningen av nyanlända befinner
sig i ett akut behov av boenden för ensamhushåll. Behovet bedöms inte kunna lösas
inom befintligt bostadsbestånd hos Gotlandshem eller genom enstaka inhyrningar
hos privatpersoner. Under mars månad finns ett behov av 10 lägenheter för
ensamstående och behovet bedöms vara fortsatt lika stort under kommande månader
av året. Detta innebär ett totalt behov av 100 lägenheter för ensamhushåll. I syfte att
uppfylla regionens bosättningsuppdrag om 277 personer för 2017 krävs därför
åtgärder för att snabbt skapa nya boenden för ensamhushåll. Detta kan ske genom att
iordningsställa byggnader som regionen äger alternativt hyra av privata aktörer.
Alternativet är inhyrning av hotellrum eller uppförande av temporära bostäder. Det
andra alternativet kommer sannolikt inte att kunna nyttjas förrän mot slutet av året
vilket innebär att det inte löser den akuta situationen. Dock bör planering av
uppförande av temporära bostäder påbörjas för att förkorta genomförandetiden om
behov uppstår.
När respektive nämnd sammanställt behov av resurser för att uppfylla åtaganden
enligt beslut skall eventuella tilläggsäskanden hanteras av RF.

Klicka här för att ange text.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

3 (3)

Teknikförvaltningen

Ärendenr

TN 2017/213

Handlingstyp Förslag

Förvaltningsenheten
Björn Sandqvist

Datum 16 mars 2017

Parkering Visby Lasarett
Förslag till beslut
 Tekniska nämnden beslutar att avgiftsbelägga samtliga p-platser på

kvartersmarken inom fastigheten Visby Abborren 9 med möjlighet att lösa
månadskort till reducerat pris för den norra delen, markerad blå i bilaga 1.
 Tekniska nämnden beslutar att avgiftsbelägga parkeringen på allmän plats

längs havet i anslutning till fastigheten Visby Abborren 9 enligt bifogad
karta.
Bakgrund

TN tog i december 2012 beslut TN § 311 att på kvartersmark införa
parkeringsavgifter på de tidigare tidsbegränsade 3- och 4-timmarsparkeringarna
placerade närmast huvudentrén och avgiftsfri parkering på 24timmarsplatserna längst norrut samt att parkeringsplatserna, väster om
sjukhuset längs havet blir avgiftsfria. Det anskaffades även 2 st.
parkeringsautomater. Beslutet renderade i följande fördelning av
parkeringsplatser på och i närheten av fastigheten Visby Abborren 9.
På kvartersmark:
206 st. avgiftsfria 24-timmars
50 st. avgiftsbelagda 24-timmars (avgift 8-18 vardagar)
10 st. reserverade för funktionshindrade med särskilt parkeringstillstånd
18 st. reserverade för andra kategorier t.ex. blodgivare, akuten och
förlossningen
På allmän plats (Snäckgärdsvägen, Lasarettsgatan, S:t Göransgatan,
Åhsbergsgatan, Vikingagatan, Gullängsgatan, Trojaborgsgatan, Pilängsgatan
och Spitelgatan):
230 st. avgiftsfria 24-timmars

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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7 st. avgiftsfria 4-timmars
70 st. avgiftsbelagda 24-timmars (avgift 8-18 vardagar)
6 st. reserverade för funktionshindrade med särskilt parkeringstillstånd
Av de ca 600 st. till gängliga parkeringsplatser som ligger inom en radie av 400
meter från huvudingången till lasarettet blev ca 20 % avgiftsbelagda. Detta
infördes 2013-03-18.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF), Planerings- och
utvecklingsavdelningen (PoU) och Fastighetsförvaltningsavdelningen (FFA)
har fått många klagomål/synpunkter på att det inte finns tillräckligt med
parkeringsplatser för personal.
FFA har fått i uppdrag att ta fram ett förslag för att lösa parkeringssituationen
omkring Visby lasarett. FFA har i sitt grunduppdrag att förvalta fastigheten
med byggnader på Abborren 9 där lasarettet ligger men saknar delegation att
reglera parkeringar på allmän platsmark i anslutning till fastigheten. Likaså hur
kollektivtrafiken skall bedrivas. Dessa uppdrag har PoU varför vissa delar i
denna utredning måste tas fram av dem.
Parkeringssituationen

FFA har tillsammans med PoU samt representant från HSF undersökt ett antal
förslag på parkeringslösningar.
En vanlig vardag beräknas ca 1500 personer (personal, patienter, besökare)
vistas på Visby lasarett vilka transporteras dit med egen bil, åker kollektivtrafik
eller taxi. Största andelen personal arbetar dagtid och de avgiftsfria
parkeringsplatserna fylls snabbt på morgonen. För de som arbetar kvällstid
sker en överlämning mellan pågående och avgående skift omkring kl 12-14.
Överlämningen mellan skiften avser ca 70 medarbetare och det är de som
upplever störst svårighet att hitta en parkeringsplats.
Personalparkering

HSF har uttryckt en önskan om personalparkering. TKF har tillsammans med
PoU tagit fram ett förslag på månadskort. Information från systemleverantör
bifogas detta underlag. Månadskort för parkering i mån av plats på den norra
parkeringen löses genom att följa en länk som kan läggas upp på HSF’s
intranät. Länkens placering minimerar risken att icke regionanställda löser
månadskort. Någon koppling till personalsystemet är inte aktuell för denna
lösning.

Förvaltning
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Kostnaden att parkera på avgiftsbelagd parkering vid lasarettet är i dag enligt
följande:
60 dagar á 10 kr/tim, om man parkerar 8,5 tim blir det 5 100 kr
195 dagar á 5 kr/tim, om man parkerar 8,5 tim blir det 8 288:Totalt 5 100+8 288=13 388: - per år och 1 116:- månad
Om man väljer att åka buss är kostnaden per månad:
länskort 740 kr, förortskort 495 kr och Visbykortet 370 kr.
Med ovanstående siffror som beräkningsgrund bör ett månadskort för
parkering vid Visby Lasarett kosta 370 kr, vilket innebär en reducering med
67 % på gällande taxa.

Förvaltning
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Förslag på lösningar
 Avgiftsbelägga samtliga p-platser på Visby Abborren 9 med en avgiftstaxa.
 Avgiftsbelägga samtliga p-platser på Visby Abborren 9 men med lägre

avgiftstaxa på den norra parkeringen.
 Avgiftsbelägga samtliga p-platser på Visby Abborren 9 men med en lägre

avgiftstaxa för personal på den norra parkeringen.
 Avgiftsbelägga samtliga p-platser på Visby Abborren 9 men med möjlighet

att lösa månadskort för den norra parkeringen.
 Avgiftsbelägga parkeringsplatserna på allmän plats väster om Visby

Abborren 9 längs havet (samtidigt som något av de tre ovanstående
alternativen).
 Vidta åtgärder för att anpassa kollektivtrafiken för att minska behovet av att

transportera sig med bil.
 Använda ytor i eller omkring Visby att använda till s.k. satellitparkeringar
 Bygga fler parkeringsplatser i anslutning till Visby Abborren 9.

Ovan beskrivna förslag redovisas i medföljande bilaga.

TEKNIKFÖRVALTNINGEN
Patric Ramberg
Förvaltningschef

Förvaltning
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Bilaga 1, alternativ

I denna bilaga redovisas de olika alternativen med ett antal frågeställningar som
kan behövas utredas ytterligare
Parkeringsytor Visby Abborren 9 figur 1

Parkeringsytor runt Visby Abborren 9 figur 2

Allmän parkering Norderstrand

Förvaltning
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Avgiftsbelägga samtliga parkeringsplatser vid och omkring Visby Abborren 9

En metod för att reglera parkering är att införa en avgiftstaxa.
Om något av dessa alternativ beslutas behöver avgift införas på
parkeringsplatsen längs havet.
Tre alternativ på avgifter:
• Avgiftsbelägga samtliga p-platser på lasarettsfastigheten(inne på
fastigheten) med samma taxa för alla.
• Avgiftsbelägga samtliga p-platser på lasarettsfastigheten med halverad
taxa för alla på den norra parkeringen.
• Alternativt en lägre taxa för lasarettets personal vilket innebär följande:
- Ökad administration av personalregister (tjänstekorten kopplat till pautomat och lönesystem
- Speciell utrustning måste anskaffas till parkeringsautomaterna för att
administrera vilka som parkerat.
- Subventionerad parkering för personal innebär en skattepliktig
förmån enligt 11 kap 1 § inkomstskattelagen (1999:1229).
Anpassa och utöka kollektivtrafiken

Nuläge
I dagsläget så finns det 30 minuters trafik mellan Visby busstation och
Lasarettet med stadstrafikens linje 1 under större delen av dagen måndagfredag. Det finns en linje 1 som ankommer till Lasarettet kl. 06.50 som skulle
kunna vara ett alternativ för de som börjar arbeta kl 07.00. För de som börjar
arbeta kl 08.00 så finns det en tur linje 1 som ankommer kl 07.20, 07.35 och
07.55. För de som slutar arbeta kl. 16.00 så finns det en tur med linje1 som
avgår från Lasarettet kl 16.10 och en som avgår 16.40. För de som slutar
arbetet kl 17.00 så finns det en tur kl. 17.05 och en 17.40.
Förbättringsområden
Det behöver samordnas bättre mellan stadstrafiken och landsbygdstrafiken. I
dagsläget så finns det vissa turer där stadsbussen som utgår från Lasarettet
kommer in för sent så att resenären får vänta på landsbygdstrafikens tur. Det är
dock svårt att samordna alla turer men det är ändå en hel del justeringar som
skulle kunna göras här.
Önskemål om linjer i stadstrafiken på kvällar från Lasarettet runt kl 21.15 är
något som kan komma att kräva extra resurser ekonomisk, alternativt att
besparingar gör på annan trafik.
I dagsläget finns linje 5 Ringlinjen som avgår från Lasarettet 21.15 men enbart
på lördagar.
För att minska bilanvändandet krävs en tätare kollektivtrafik och att det blir
dyrare och svårare att ta bilen.

Förvaltning
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Satellitparkeringar

Finns det ytor i Visby att använda till så kallade. satellitparkeringar?
Finns det kollektivtrafik som kan passera dessa?
Medför behov av investeringsmedel.
Utöka med fler cykelställ

Här finns önskemål att bygga fler cykelställ/parkeringar.
Önskemål att de är med tak och med möjlighet till att kunna ladda elcyklar.
Även att det finns möjlighet till att kunna låsa in sin cykel/elcykel.
Bygga fler p-platser

Att bygga fler parkeringsplatser kräver byggbar mark samt investeringar.
Har man ont om byggbarmark så kan ett alternativ vara att bygga
parkeringsdäck/hus. Ett företag som arbetar som samhällsrådgivare har gjort
följande bedömning som redovisar en schablon kostnad för att bygga
parkeringar.
Bedömda kostnader
Typ av parkering

Kostnad per plats

Parkering mark
Enklare p-däck 2 plan
Enklare p-däck 3 plan
P-hus 5-7 plan< 500 pl
Garage under mark 1 pl
Garage under mark 2 pl

15 000 - 30 000
60 000 – 80 000
80 000 – 150 000
150 000 – 250 000
300 000 – 450 000
450 000 – 750 000

Bedömd kostnad
för 15 p-platser
330 000
1 050 000
1 725 000
3 000 000
5 625 000
9 000 000

Bedömd kostnad
för 100 p-platser
2 250 000
7 000 000
11 500 000
20 000 000
37 500 000
60 000 000

Förvaltning
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Vilka ytor finns runt Visby Lasarett?

Om man vill utöka antalet parkeringsplatser måste man utreda vart de
eventuellt ska placeras.
På fastigheten Abborren 9 gäller följande enligt detaljplan

Marken runt Visby Lasarett är dels omfattad av strandskyddet men även
Galgbergets naturreservat, se bild.

Teknikförvaltningen

Ärendenr TN 2017/639
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Johan Malmros

Datum 15 mars 2017

Tekniska Nämnden

Beställning av energibesparande åtgärder,
Visby Korpen 5.
Förslag till beslut



Energibesparande åtgärder till en kostnad av 7 614 000 tkr beställs
inom ramen för EPC-projektet som avrop mot ramavtal med Rejlers
Energiprojekt AB.

Bakgrund

Investeringen omfattar installation av nya ventilationsaggregat, utbyte av
fläktar, installation av spjäll för avdelningar som ej har nattlig
verksamhet.
Elförbrukningen kommer efter genomförda åtgärder att minska med 229
MWh per år och värmeförbrukningen kommer att minska med 301 MWh per
år. Beräknad kostnadsbesparing är 463 000 kronor per år, ej justerat för
framtida energiprisökningar.
Installationsår för huvuddelen av de ventilationsaggregat som byts är 1983,
vilket innebär att den tekniska livslängden är nära sitt slut.
Investeringen ingår i EPC-projektet och ramavtalet med Rejlers innebär att
energibesparingen garanteras med vite.
Investeringen ryms inom budget för energibesparingsåtgärder .
Beställningen förutsätter att ekonomidirektören medger finansiellt
igångsättningstillstånd.
Teknikförvaltningen/Fastighetsförvaltningsavdelningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/736
29 mars 2017

Karl Fyhr

Tekniska nämnden

Information sommartabell 2017
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att godkänner informationen.

Sammanfattning

Under sommarens tidtabell, mellan den 17 juni till och med den 20 augusti 2017 så
kommer flertalet turer på linje 1 och linje 2 att ersättas med Ringlinje 5a och 5b. I
dagsläget har linje 1 och 2 helt ersatts med Ringlinjen på helgerna. Detta har visat
resultat i att beläggningen på bussarna ökat, det åker i genomsnitt dubbelt antal
passagerare per tur jämfört när linje 1 och 2 gick på helgerna.
Till Ringlinje 5a och 5b kommer det även att tillkomma turer med Ringlinjen på
kvällar, något som efterfrågats av resenärerna.
De turer på linje 1 och 2 som trafikeras under högtrafik mellan ca kl 06- 09 och ca kl
16- 18 kommer att bibehållas under sommaren.

Bedömning

Ändringen att utöka antalet turer för Ringlinje 5a och 5b medför en bättre
tillgänglighet för resenärer inom stadstrafiken. Genom att ersätta ett antal turer längs
linje 1 och 2 med Ringlinjen så skapar vi en bättre möjlighet för flexibelt resande
eftersom den även möjliggör resande mellan hållplaster som ligger vid linje 1 och
linje 2. Vi kommer även att lägga in senare turer vid fredagar och helger, något som
efterfrågats av resenärer.
Riskerna med att ersätta turer längs linje 1 och linje 2 med Ringlinjen bedöms vara
marginell. Region Gotland och Gotlandsbuss har uppfattat att resenärer är positivt
inställda längs ringlinjen idag. En ytterligare faktor som minskar risken är att vi gör
denna ändring under sommaren dvs. ca 2 månader. Detta gör att vi kan använda
detta som ett test och därefter utvärdera och ändra tillbaka till hösten om så skulle
behövas.
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En konsekvens av att Ringlinjen införs är att de tre hållplatser vid östra Terra Nova
inte kommer att passeras vid dessa turer. Statistiken visar dock att det endast var 6
personer som reste från dessa hållplatser under hela juni månad 2016. Påverkan anses
därför vara marginell samtidigt som det fortfarande finns möjlighet för resenärer att
åka från västra Terra Nova.
Tydligheten och förståelsen för hur ringlinje 5a respektive Ringlinje 5b trafikerar är
något som några resenärer haft synpunkter på. För att öka tydligheten kommer
Region Gotland att införa tydligare anslag där linjens sträckning tydliggörs. I
tidtabellen samt på hemsidan och även som anslag på vissa hållplatser har vi tänkt
tydliggöra respektive linje med en tydlig karta.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2016/1112
27 mars 2017

Anita Carlsson
Enhetschef kollektivtrafikenheten

Tekniska nämnden

Avslut på ärende JO 1862-2016
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden har mottagit informationen

Sammanfattning

En JO anmälan lämnades in mot en handläggare på Teknikförvaltningen.
Handläggaren har fått lämna sina synpunkter på anmälan och Tekniska nämnden har
lämnat sin bedömning. Beslut i ärendet har nu kommit.

Bedömning

Beslut togs av JO 2017 02 24 att ärendet avslutas.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Org nr 212000-0803
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2017/754
28 mars 2017

Louise Billqvist
Handläggare

Tekniska nämnden

Policy för Region Gotlands skogsinnehav
Förslag till beslut



Tekniska nämnden antar policyn för Region Gotlands skogsinnehav.

Sammanfattning

Detta dokument är framtaget för att åskådliggöra hur Region Gotland arbetar för att
förvalta, underhålla och utveckla sitt skogsinnehav. Dokumentet är att betrakta som
en övergripande policy för hur detta arbete ska bedrivas. Policyn kommer,
tillsammans med den skogsbruksplan som tagits fram för det totala skogsinnehavet,
att ligga till grund för en upphandling av en skogsförvaltare.
Region Gotland har idag ett skogsinnehav på sammanlagt 1 763,5 ha produktiv
skogsmark. Regionens skogsmark återfinns till största delen i nära anslutning till
tätorterna, både i och utanför detaljplanelagda områden. Skogsinnehavet är en viktig
tillgång för rekreation, ökad biologisk mångfald och som ekonomisk resurs.
Skogspolicyn behandlar frågor så som långsiktiga mål, avgränsningar och
skogsskötselns inriktning och riktlinjer.

Ärendebeskrivning

Skogspolicyn gäller för trädbevuxen naturmark som ägs av Region Gotland, både
utanför och i detaljplanelagt område. Med trädbevuxen naturmark avses mark som
inte är bebyggd eller anlagd, så som parker, skolgårdar, odlingsmark eller liknande.
Naturreservat på regionens mark har separata skötselplaner och omfattas inte av
policyn. Definitionen av produktiv skogsmark är mark som producerar mer än en
skogskubikmeter per hektar och år.
Skogspolicyn syftar till att samla de intentioner angående skog och trädmiljöer som
ska gälla för Region Gotland, samt förtydliga och ange inriktning för en långsiktig
förvaltning. För Region Gotlands skogsinnehav finns en grön skogsbruksplan för
åren 2017-2024. Skogsbruksplanen visar hur regionens skogsinnehav är indelat i
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zoner med olika egenskaper samt ger en översikt över planerade åtgärder på dessa
områden inom angiven tidsperiod. De tre zonerna utgörs av kvarters- och parkskog,
tätortsnära skog samt produktionsskog. Skogspolicyn anger skötselriktlinjer för
respektive zon. På detaljplanelagda områden har detaljplanens bestämmelser alltid
företräde även om principerna i skogspolicyn bör beaktas så långt det är möjligt.
Skogspolicyn kommer också att fungera som ett ramverk för att upphandla en
skogsförvaltare. Intäkterna från skogsskötseln ska täcka kostnaderna för denna
förvaltning. Förvaltningen kommer att förbättra Region Gotlands förutsättningar att
uppnå långsiktiga mål för:
-

Produktionsskogar med hög kvalitet på såväl generell naturvårdshänsyn som
tillväxt och drivning, för att få ekonomiskt underlag för skogliga
skötselåtgärder.

-

Tillgänglig skog för rekreation och pedagogik

-

Bevarad och utvecklad biologisk mångfald och skogliga ekosystemtjänster

-

Markreserv för eventuell framtida exploatering

Inriktningen för skogsskötseln ska enligt policyn vara att:
-

Förstärka ekosystem
Bevara och utveckla rekreations-, natur- och kulturmiljövärden
Främja historiska och ekologiska värden
Ha en skogsskötsel i ekonomisk balans

Bedömning

I dagsläget har teknikförvaltningen problem att tillhandahålla annan skogsskötsel än
direkta akutåtgärder (exempelvis träd som hänger eller har ramlat över
promenadstigar). Kompetens för egentlig skogsskötsel på driftsidan saknas också
internt. Detta medför att skötseln av regionens skogsinnehav idag är eftersatt vilket
genererar påtryckningar exempelvis från allmänheten och ålägganden från
Skogsstyrelsen utifrån skogsvårdslagen. Upphandlingen av en skogsförvaltare är tänkt
att avhjälpa denna problematik samt förbättra rekreationsvärden för allmänheten,
pedagogiska värden för barn och ungdomar, ge förbättrad trygghet, stärka ekologiska
värden, samt främja en god ekonomisk förvaltning av en resurs som i dagsläget står
outnyttjad.
Policyn kommer också genom sina riktlinjer att vara ett stöd för de tjänstemän,
politiker och entreprenörer som arbetar med skogsinnehavet. Den kommer att ge en
gemensam utgångspunkt när svar ska ges på frågor och önskemål gällande skog som
ägs av regionen.

2 (3)

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2017/754

Beslutsunderlag



Policy för Region Gotlands skogsinnehav.



Tjänsteskrivelse gällande Policy för Region Gotlands skogsinnehav.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Policy för Region Gotlands
skogsinnehav
Antagen i tekniska nämnden 2017-04-26

Policy för Region Gotlands skogsinnehav
Bakgrund
Region Gotlands skogsinnehav uppgår (år 2017) till 1 763,5 ha produktiv skogsmark.
Sammanlagt 91 procent av innehavet utgörs av barrskog. Naturreservat på regionens mark
omfattas av separata skötselplaner. Regionens skogsmark återfinns till största delen i nära
anslutning till tätorterna, både i och utanför detaljplanelagda områden.
Fastighetsförvaltningsavdelningen ansvarar för skog som återfinns på detaljplanelagd
regionägd kvartersmark medan Planerings- och utvecklingsavdelningen, samt Gata-,
parkavdelningen ansvarar för skog som återfinns på övrig regionägd mark.
Skogsinnehavet har höga natur-, kultur- och rekreationsvärden samtidigt som det
representerar en förnyelsebar ekonomisk resurs. I tätbebyggda områden överstiger skogens
rekreationsvärde virkesvärdet flera gånger.1 Skogen är en stor och fri resurs för allmänheten
och många vistas i skogen för att få naturupplevelser, motionera, plocka svamp och bär,
träffa människor eller bara finna lugn och ro. Flera fritidsaktiviteter är kopplade till skogen
såsom ridning, orientering, skidåkning och promenader. Skogen är också viktig för
naturstudier och annan pedagogisk verksamhet samt en viktig lekplats för barn.
Vetenskapliga undersökningar pekar på att vistelse i naturen medför många hälsoeffekter,
så som sänkt blodtryck, förbättrad koncentrationsförmåga, minskad stress, förkortad
återhämtningstid efter sjukdom samt minskad ångest och depression.
När nya områden i Gotlands tätorter och småorter exploateras ökar betydelsen av den
närbelägna skogen. Det är i områden som ligger i och runt våra samhällen som de flesta rör
sig och som alltså har störst betydelse för medborgarnas möjligheter till motion, avkoppling
och upplevelser. I samband med att orterna utvecklas är det också på sin plats att
uppmärksamma skogsområdens viktiga miljöfunktioner så kallade ekosystemtjänster, t.ex.
bullerdämpning, syrebildning, filtrering av dagvatten, luftrening mm.

Avgränsning
Skogspolicyn gäller för trädbevuxen naturmark som ägs av Region Gotland, både utanför
och i detaljplanelagt område. Med trädbevuxen naturmark avses mark som inte är bebyggd
eller anlagd, så som parker, skolgårdar, odlingsmark eller liknande. Naturreservat på
regionens mark har separata skötselplaner och omfattas inte av denna policy. Definitionen
av produktiv skogsmark är mark som producerar mer än en skogskubikmeter per hektar
och år.

Syfte, mål och inriktning
Denna skogspolicy syftar till att samla de intentioner angående skog och trädmiljöer som
ska gälla för Region Gotland, samt förtydliga och ange inriktning för en långsiktig
förvaltning. För Region Gotlands skogsinnehav finns en grön skogsbruksplan för åren
2017-2024. Skogsbruksplanen visar hur regionens skogsinnehav är indelat i zoner med olika

1

Mattson L. 2003. Skogens välfärdsekonomiska rekreationsvärde. Sveriges lantbruks universitet 2003.

egenskaper samt ger en översikt över planerade åtgärder på dessa områden inom angiven
tidsperiod.
På detaljplanelagda områden har detaljplanens bestämmelser alltid företräde även om
principerna i skogspolicyn bör beaktas så långt det är möjligt.
Mål

Regionens skogsägande syftar till att uppnå långsiktiga mål för:
-

Produktionsskogar med hög kvalitet på såväl generell naturvårdshänsyn som tillväxt
och drivning, för att få ekonomiskt underlag för skogliga skötselåtgärder

-

Tillgänglig skog för rekreation och pedagogik

-

Bevarad och utvecklad biologisk mångfald och skogliga ekosystemtjänster

-

Markreserv för eventuell framtida exploatering

Inriktning

Närheten till, och bevarande av väl tilltagna strövområden är viktiga faktorer för en
attraktiv region med god livskvalitet. Region Gotland har goda förutsättningar för ett
rörligt friluftsliv, inte minst i form av skogar i anslutning till tätorterna. Skogarna har ett
samhällsekonomisk värde för regionen, dels som resurs i förebyggande hälsovård, dels som
besöksmål och dels som bidrag till en attraktiv boendemiljö. Vad som upplevs som en
attraktiv, estetiskt tilltalande skog varierar dock från person till person och Region Gotland
strävar därför efter att variera utseendet i rekreationsskogarna för att erbjuda varierade
naturupplevelser.
Förstärka ekosystem

Naturens gratistjänster, ekosystemtjänsterna, ska upprätthållas och förstärkas. De ska
beaktas i planering och skötsel. För skogen är de viktigaste funktionerna vattenrening,
näringscykler, klimatreglering, fotosyntes, samt skogsprodukter som virke, svamp, bär och
viltkött. Till tjänsterna räknas också biologisk mångfald och möjligheterna till rekreation,
utbildning och naturturism. I arbetet med planeringen av skötselåtgärder i skogsinnehavet
ska hänsyn tas till arbeten med grön infrastruktur. Skötseln ska medverka till att skapa en
mer stormfast skog samt ta tillvara på terrängens förutsättningar. Kemiska
bekämpningsmedel får inte användas inom skogsbruket.
Väl tilltagna skyddszoner ska sparas/främjas vid alla öppna diken, naturliga vattendrag,
bryor, naturliga småvatten och våtmarker för att minska kväve/kvicksilverläckage,
grumling, öka andelen död ved mm. Skogsbruksåtgärder ska så långt möjligt utföras på ett
sådant sätt att markskador undviks.
Bevara och utveckla rekreations-, natur- och kulturmiljövärden

För regionens skogsskötsel är rekreations-, natur- och kulturmiljövärden likställda mål och
skogen ska skötas så att dessa värden bevaras, utvecklas och görs tillgängliga. Exempelvis
kan åtgärder som gynnar biologisk mångfald vidtas i samband med gallring eller
föryngringsåtgärder.

Främja historiska och ekologiska värden

Regionen ska arbeta för att bevara och främja de öppna, småskaliga natur- och
kulturmarkerna i landskapet. Skyddsvärda natur- och kulturmiljöer bevaras genom formellt
skydd, exempelvis naturreservat. Särskild vikt läggs vid att skydda våtmarker och olika typer
av skog. Anläggning av bestånd för lövskogsproduktion bör göras inom lämpliga områden i
samband med föryngringsåtgärder.
I samband med planerade skogliga åtgärder vill Region Gotland sträva mot att med enkla
metoder främja olika bestånds historiska och ekologiska värden. En sådan åtgärd kan
exempelvis vara att i samband med gallring avverka trädslag som inte hör hemma i äldre
hamlings- och ängsmiljöer.
Region Gotland avser att bidra till en hållbar utveckling av skogsnäringen. Inhemska växtoch djurarter ska kunna fortleva i långsiktigt livskraftiga bestånd främst genom åtgärder för
att gynna död ved, gamla träd och flerskiktade bestånd.
Skogsskötsel i ekonomisk balans

Produktionsmålet är att stärka skogliga värden. Förvaltningen av skogsinnehavet har som
mål att vara ekonomiskt självbärande. Planeringen av skogsbruket ska syfta till att
skogsbrukets intäkter inom en budgetperiod täcker samtliga omkostnader för t.ex. personal,
material, skötselåtgärder, skogsvägunderhåll för hela skogsinnehavet. Det innehav som är
klassat som produktionsskog bör stå för huvudparten av den ekonomiska intäkt som
bekostar skötseln av den mer kostnadskrävande tätortsnära samt kvarters- och parkskogen.
Eventuellt överskott från skogsförvaltningen bör återinvesteras i skogsverksamheten,
exempelvis genom åtgärder för att öka det estetiska och rekreationsmässiga värdet i
tätortsnära skogsområden inklusive insatser för att öka tillgängligheten. I dagsläget (2017)
är bedömningen att Region Gotlands totala innehav av skog klassad som produktionsskog
kan bära både sina egna kostnader samt kostnaderna för tätortsnära skog samt kvartersoch parkskog. Detta förhållande ska upprätthållas.
Skogsinnehavet har inget avkastningskrav i syfte att generera intäkter till Region Gotland
utöver de som behövs för den skogliga verksamheten inklusive skötselkrävande åtgärder..
En situation där ett minskat innehav av produktionsskog medför att kostnaderna för
skötsel av tätortsnära skog samt kvarters- och parkskog måste täckas av skattemedel ska
undvikas.

Zonindelning

Region Gotlands skogsinnehav delas in i tre olika skötselzoner. Varje zonområde har sina
egna förutsättningar och därmed skötselambitioner. Indelningen förtydligar och anger
inriktningen för en långsiktig förvaltning.
Skötselzonerna är följande:
Kvarters- och parkskog

13 procent av Region Gotlands skogsmark utgörs av kvarters- och parkskog. Denna typ av
skog omger många bostäder och nyttjas ofta av närboende för rastning av hundar,
lekområde för barn etc.

Skötselriktlinjer:
I dessa skogar är huvudmålen för skogsskötseln rekreation, attraktiv boendemiljö och god
tillgänglighet. Hänsyn bör tas till:


de krav som barn i olika åldrar ställer på skog och natur. T.ex. klätterträd, tätare
snår och ris till kojor sparas



de natur- och kulturvärden som finns. Speciell hänsyn tas till gamla träd, särskilt de
långlivade arterna



att hålla stigarna öppna och att skogen ska upplevas som trygg genom
dagsljusinsläpp och viss utblick

Vid skötsel av skogen är målet att skapa variationsrika skogar med stor framkomlighet.
Då brukningsenheterna ofta är små och ligger nära bostäder utförs skogsvårdsåtgärder
främst motormanuellt. Människor som vistas i området ska kunna fråga och diskutera
med dem som utför arbetet.
-Föryngring: Naturlig föryngring är huvudregeln. Plantering får vidtas för att skapa
spännande variation i miljön.
-Röjning: Röjning bör utföras målmedvetet för mångfald och bibehållen framkomlighet.
-Gallring: Främst gallring för att öka lövandel och gynna grova träd.
-Slutavverkning: Trakthyggesbruk ska undvikas. Inga kala ytor större än 0,1 ha ska skapas.
Skogen sköts främst genom röjning och gallring med gynnande av brynkaraktär och grova
träd.
-Ris: Vid arbete i dessa områden ska det mesta av riset tas bort för bibehållen
framkomlighet i skogen.
-Markskador: Körskador ska minimeras. Uppkomna skador ska åtgärdas snarast.
Tätortsnära skog

33 procent av Region Gotlands skogsmark utgörs av tätortsnära skog. Skogen har ett högt
rekreationsvärde och här vistas många människor dagligen. Dessa områden utgörs ofta av
större sammanhängande områden än kvarters- och parkskogen. Det finns gott om spår,
stigar, kojor, och friluftsanläggningar som används av motionärer, ryttare, cyklister eller
vandrare.

Skötselriktlinjer:
I dessa skogar är huvudmålen för skogsskötseln rekreation och tillgänglighet.
Hänsyn bör tas till:


de krav som barn i olika åldrar ställer på skog och natur



de natur och kulturvärden som finns. Speciell hänsyn tas till gamla träd, särskilt de
långlivade arterna

Vägar och stigar för promenad och motion underhålls för att undvika hindrande vegetation
och farliga träd. Vid skötsel av skogen är målet att skapa variationsrika skogar med stor
framkomlighet Skogsvårdsåtgärder utförs främst maskinellt. Människor som vistas i
området ska kunna fråga och diskutera med dem som utför arbetet.
-Föryngring: Naturlig föryngring ska ske i första hand. Plantering får vidtas då inga andra
lämpliga alternativ finns, denna ska då anpassas till ståndorten och gärna ske med blandade
trädslag. Markberedning får inte försämra framkomligheten.
-Röjning: Röjning bör utföras målmedvetet och noggrant med bibehållen framkomlighet.
-Gallring: Främst används maskiner för gallring.
-Slutavverkning: Långa omloppstider med kontinuerligt trädskikt eftersträvas. Inga kala
ytor större än 0,5 ha bör skapas. Småskalig och successiv föryngring ska vara inriktningen.
Metoder såsom luckhuggning eller skärmställning tillämpas, beroende på lämplighet. Detta
möjliggör viss ekonomisk avkastning.
-Ris: Vid skogsarbete i dessa områden ska huvuddelen av det grövre riset tas bort för att
behålla god framkomlighet i skogen. Vid röjning tas riset bort främst i anslutning till
välfrekventerade platser och stigar.
-Markskador: Körskador och andra markskador ska minimeras. Uppkomna skador ska
åtgärdas snarast.
Produktionsskog

54 procent av Region Gotlands skogsmark är klassad som produktionsskog.
Skötselriktlinjer:
Produktionsskogen ska skötas med variation och med de trädslag och metoder som är
lämpliga för växtplatsen ifråga, kombinerat med långsiktighet och förmåga att leverera en
bra avkastning och värdeutveckling samtidigt som den biologiska mångfalden bibehålls.
Förutom en hög generell naturvårdshänsyn tas hänsyn till förekommande stigar, leder och
andra anläggningar för friluftslivet.
-Föryngring: Naturlig föryngring eller plantering. Metod och trädslag avgörs av vad som är
ståndortsmässigt ekonomiskt mest lämpligt. Skonsam markberedning är tillåten dock ej i
område med kända fasta fornlämningar.
-Röjning: Normal röjning utförs.
-Gallring: Främst maskinell gallring.
-Slutavverkning: Avverkningsmetod väljs efter ekonomiska och miljömässiga kriterier.
Kalhyggen större än 1 ha bör inte skapas.

Allmän ordlista om skogsbegrepp
Avverkning, fällning av träd. Slutavverkning, gallring m.m.
Avverkningsrester, biomassa bestående av grenar, stubbar, toppar och småträd efter avverkning
sedan industrivirke tillvaratagits.
Bestånd, samling av träd eller skogsplantor som växer inom en viss areal och som har viss likhet i
artsammansättning, ålder, diameter m.m.
Biobränsle, energibärare som härstammar från eller består av biomassa.
Bioenergi, energi som utvinns genom förbränning av biomassa vars inlagrade energi ytterst har sitt
upphov i solvärme som inlagrats i växtligheten via fotosyntesen.
Biologisk mångfald, ett uttryck för artrikedom, genetisk variation inom en art, variation mellan
naturtyper och förekomst av olika ekologiska och biologiska processer och funktioner som
upprätthålls i naturmiljön.
Biomassa, levande material med biologiskt ursprung som inte eller endast i ringa grad
omvandlats kemiskt.
Blädning, avverkningsform där beståndet hålls fullskiktat d.v.s. träd i alla diameterklasser. Kräver
skuggtåliga träd och hög bonitet.
Bonitet, en växtplats naturgivna virkesproducerande förmåga mätt som m3sk per ha och år.
Drivning, innefattar fällning, kvistning, kapning och mätning av träd samt skogstransport.
Fri utveckling, skogsmark som undantas från all skogsskötsel för att bevara skogsbiotoper i sitt
naturliga tillstånd.
Fröträd, träd vars fröproduktion får ge upphov till naturlig föryngring.
FSC, Forest Stewardship Council verkar för ett miljöanpassat och ekonomiskt livskraftigt bruk av
skogen.
Fub, fastkubikmeter under bark. Volymen 1 kubikmeter på trädstammar exklusive topp och bark.
Grenar ingår inte.
Föryngringsåtgärd - Avverkning i syfte att åstadkomma ny skog genom skogsodling eller naturlig
föryngring.
Gagnvirke, skogsvirke av sådan dimension och beskaffenhet att det ekonomiskt kan förädlas.
Gallring, beståndsvårdande utglesning av skog under tillvaratagande av virke av sådan dimension
och beskaffenhet att det ekonomiskt kan förädlas.
Grot, förkortning för grenar och toppar. Vardaglig benämning på skogsbränsleråvara som blir över
efter gallring eller slutavverkning.
Grön skogsbruksplan, visar hur produktions- och miljömål kan förenas på en fastighet.
Hektar, ha, 10 000 kvadratmeter.
Impediment, mark vars virkesproducerande förmåga är mindre än 1 m3sk/ha och år. Område där
avverkning annat än enskilda träd är förbjudet enligt skogsvårdslagen.
M3sk, skogskubikmeter, volymen 1 kubikmeter beräknad på trädstammar inklusive topp och bark
ovan stubbskär. Grenar ingår inte.
Manuellt skogsarbete, skogsarbete med motorsåg.
Markberedning, bearbetning av skogsmark i avsikt att åstadkomma en gynnsam grobädd för frön
eller växtplats för plantor. Markberedning frilägger mineraljorden.
Markvegetationstyp, skogstyp urskild på grundval av växterna som växer i fält- och
bottenskiktet.
Naturlig föryngring, föryngring främst genom självsådd.
Omloppstid, produktionstid för en trädgeneration från sådd, naturlig föryngring eller plantering till
slutavverkning.
Produktion, från bestånd, under viss tid producerad biomassa, t.ex. stamvolym.
Produktiv skogsmark, mark som är lämplig för skogsproduktion och som inte i väsentlig grad
används för annat ändamål. Den kan producera minst 1 m3sk per ha och år i genomsnitt under
beståndets växttid.
Rundvirke, eventuellt barkade men i övrigt obearbetat virke. Används bland annat till massa och
sågtimmer.
Röjning, Beståndsvårdande utglesning av plant- och ungskog utan att gagnvirke tas tillvara.
Skifte, sammanhängande friliggande område som utgör del av brukningsenhet.
Skogsbruksplan, planeringsunderlag för skogsbruket på en fastighet eller ett större skogsinnehav.
Skogsmark, mark som enligt Skogsvårdslagen är lämplig för virkesproduktion (producerar

minst 1 m3sk/ha och år) och som inte i väsentlig utsträckning används till annat ändamål.
Skogsskötsel, (ibland det samma som skogsvård) uppdragning, vård och förnyelse av
skogsbestånd så att växtplatsens produktionsförmåga uthålligt nyttjas på ändamålsenligaste sätt och
med hänsyn till natur-, kultur- och övriga intressen.
Skogsvård, synonymt med skogsskötsel, åtgärder för att skapa ny fullväxt skog av god kvalitet i
någon bemärkelse.
Skogsvårdslagen, lag som reglerar användningen av skogsmark.
Skotare, ofta hjultraktor, fordon avsett för terrängtransporter av helt uppburet virke.
Skördare, skogsavverkningsmaskin som utför såväl fällning som upparbetning, vanligen med ett
enda aggregat, kallat engrepsskördare.
Slutavverkning, avverkning som i princip omfattar alla befintliga träd på en yta.
Stubbrytning, uppdragning av stubbar inklusive rotsystem vid föryngring.
Vindfälle, träd eller stam som fallit för storm eller hård vind.
Virkesförråd, volymen gagnvirke i ett bestånd eller liknande.
Åldersfördelning, skogsmarks relativa fördelning på olika åldersklasser.
Åldersklasser, klass av skogsbestånd eller enskilda träd vars gränser bestäms av åldern av
träden i beståndet
Juridiskt ramverk
Berörda lagar
Vid skötsel av kommunens mark gäller som för alla markägare ett ramverk av olika lagar av vilka de
viktigaste berörs nedan.
Skogsvårdslagens (SKL) viktigaste regler gäller återväxtskyldighet efter föryngringsavverkning,
skydd mot omfattande insektsangrepp, skydd för ädellövskogen och skydd av områden med höga
naturvärden. Lagen stadgar också minsta ålder för att föryngringsavverkning och anmälnings- eller
samrådsplikt för olika åtgärder.
Kulturminneslagen (KML) är den centrala lagen för kulturmiljövården i Sverige.
Lagen innehåller detaljerade bestämmelser om bland annat fasta fornlämningar, fornfynd,
byggnadsminnen, kyrkliga kulturminnen, vissa kulturföremål samt ortsnamn. Den myndighet som
har det övergripande ansvaret är Riksantikvarieämbetet. Länsstyrelserna ansvarar för tillsynen på
länsnivå.
Miljöbalken är brett regelverk för hela miljöområdet. I de så kallade allmänna hänsynsreglerna
finns regler som är giltiga för all verksamhet. Härefter är det för skogsverksamheten främst reglerna
regler om naturvård om som är relevanta. Till exempel finns regler för strandskydd och olika
former av skyddade områden.
Plan och bygglagen(PBL) är en lag som reglerar planläggningen av mark, vatten och byggande i
Sverige. PBL innehåller bland annat bestämmelser om översiktsplaner, detaljplaner, bygglov,
byggtillsyn, "svartbyggen" och byggnadsnämndernas verksamhet. För skogsförvaltningens
vidkommande är det främst de delar av lagen som reglerar detaljplaner som är relevanta.
Fastighetsbildningslagen(FBL) reglerar bl.a hur indelningen av marken i fastigheter får förändras,
servitutsbildning och hur marken får byta ägare. Förutom regler om olika typer av servitut så är det
främst i samband med fastighetsaffärer som lagen blir aktuell för skogsverksamheten.
Jordabalkens sjunde till femtonde kapitel reglerar olika typer av nyttjanderätter. En nyttjanderätt
är en rätt för en person att på visst angivet sätt använda någon annans fastighet. För skogens
förvaltning relevanta nyttjanderätter märks framför allt mark- och jaktarrenden samt rättigheter för
vägars nyttjande.

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2015/109
28 mars 2017

Katarina Nilsson
Verksamhetscontroller

Tekniska nämnden

Information om mottagning av verksamhetsavfall vid Slite
avfallsanläggning och ändring i prislista för
renhållningstjänster
Förslag till beslut

 Tekniska nämnden beslutar att fraktionen asbest utgår från prislista för
renhållningstjänster den 1 maj 2017.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen bör på kort sikt prioritera tillgängliga resurser på hanteringen av
avfall inom det kommunala avfallsuppdraget för att säkerställa denna hantering.
Asbest som utgör verksamhetsavfall kommer tills vidare inte tas emot vid Slite
avfallsanläggning. Mindre mängder förpackat asbestavfall (största mått 1,2 meter,
max 15 kg per tillfälle) tas fortsatt emot vid regionens återvinningscentraler. Det
finns företag som erbjuder mottagning av asbestavfall på Gotland med
omhändertagande på fastlandet.
Ärendebeskrivning

Teknikförvaltningen planerar förändringar i mottagningen av verksamhetsavfall vid
Slite avfallsanläggning som ligger utanför det kommunala renhållningsansvaret enligt
miljöbalken. Fraktioner och priser regleras i tekniska nämndens prislista för
renhållningstjänster.
Prislistan från 2009 (TN §44/2009) har senast reviderats 2016 (TN §281/2015) med
anledning av förändrad mottagningskapacitet och förnyad uppskattning av
efterbehandlingskostnader.
På teknikförvaltningen pågår arbete inför efterbehandling och utökning av deponi
inom avfallsanläggningen.
Bedömning

Teknikförvaltningen bör på kort sikt prioritera tillgängliga resurser på hanteringen av
avfall inom det kommunala avfallsuppdraget för att säkerställa denna hantering. Det
innebär att asbest som utgör verksamhetsavfall tills vidare inte kommer att tas emot
vid Slite avfallsanläggning. Det finns i dag förutsättningar för den privata marknaden
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Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2015/109

att hantera verksamhetsavfallet som inte ingår i det kommunala uppdraget. Det finns
minst ett företag som erbjuder mottagning av asbestavfall på Gotland med
omhändertagande på fastlandet.
Mindre mängder asbestavfall tas fortsatt emot vid regionens återvinningscentraler.
Mottagningen är begränsad till förpackat asbestavfall med största mått 1,2 meter och
upp till 15 kg per tillfälle.
Ekonomiska konsekvenser

Avfallsverksamhetens intäkter från mottagningsavgifter för verksamhetsavfall som
lämnas direkt till Slite avfallsanläggning kommer att minska kraftigt 2017. Intäkterna
2016 var cirka 2 000 tkr, varav cirka 800 tkr för asbestavfall. Kostnadsbudgeten för
drift av deponiverksamheten 2017 har sänkts.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-03-28 Information om mottagning av verksamhetsavfall vid
Slite avfallsanläggning och ändring i prislista för renhållningstjänster

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Per Seigerlund

Datum 2017-03-10

Tekniska nämnden

Yttrande granskningsförslag detaljplan Fårö Nystugu
1:3 (skifte 2)
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att överlämna förvaltningens yttrande till
Byggnadsnämnden
Bakgrund

Ifrågavarande detaljplanförslag utställd fr.o.m. 2016-12-19 - t.o.m. 2017-01-27
har tidigare överlämnats för samråd. Planområdet utgörs av del av fastigheten
Fårö Nystugu 1:3 och är i privat ägo. Området ligger i den östra delen av
Sudersandsområdet på den nordöstra delen av Fårö, mellan länsväg 699 och
stranden och omfattar ca 1,7 ha.

Detaljplanens syfte är att tillskapa sex fastigheter för bostadsändamål.
Regionen är inte huvudman för den allmänna platsmarken. Exploatören
ansvarar för utbyggnad av gata, VA, fastighetsbildning, bildande av
gemensamhetsanläggningar m.m. Exploateringsavtal ska upprättas innan
antagande av detaljplanen.
Efter samrådstiden har bl.a. följande förändringar gjorts i detaljplaneförslaget:


Det tidigare föreslagna området för vändplan, tekniska anläggningar
och avfallshantering har utgått och ersatts med ny plats för
avfallshantering beläget nära lokalgatans anslutning till väg 699.
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En skötselplan för naturmarken med kompensationsåtgärder tas fram
innan exploateringsavtal tecknas



SMHI:s lågpunktskartering har tagits fram som ett planeringsunderlag.



Vattenutredningen har kompletterats.



Planområdet har utökats till andra sidan väg 699 med ett område för
allmän parkering, vilket är i enlighet med den fördjupade
översiktsplanen för Fårö. Marken tillhör exploatören som ska
genomföra och bekosta anläggandet av minst tio parkeringsplatser.
Anslutning till väg 699 ska regleras i avtal med Trafikverket innan
antagande av detaljplanen.

Teknikförvaltningens yttrande avseende detaljplanen

Det nya området för avfallshantering medför att sopkärl från samtliga
fastigheter kommer att behöva transporteras upp till ca 350 meter.
Sophämtning vid fastighetsgräns är med nytt förslag på fastighetsindelning
endast möjlig för en av de nybildade fastigheterna.
Vid upprättande av exploateringsavtal ställs krav på säkerhet ungefärligen
motsvarande kostnaderna för utbyggnaden av lokalgata och VA. Köpare av
fastighet inom detaljplanelagt område har med fog rätt att förvänta sig att
infrastrukturen håller en viss standard och ska infrastrukturen inom
planområdet svara mot de krav regionen normalt kräver kommer kostnaderna
att överskrida de 700 000 kr som redovisas i planförslaget.
Förvaltningen synpunkt på samrådsförslaget att angöringsvägar borde
samordnas med grannfastighetens är enligt planförfattaren omotiverat eftersom
båda vägarna är befintliga. Men utifrån det ovan förda resonemanget om
standard på lokalgatan anser förvaltningen att denna synpunkt fortfarande är
relevant.
Förvaltningens yttrande på samrådsförslaget att den smala vägområdesbredden
omöjliggör regional snöröjning är inte längre relevant eftersom regionen
numera inte snöröjer enskilda vägar.
Det bör tydliggöras i planbeskrivningen att det är exploatören som ska ta fram
skötselplan med kompensationsåtgärder för naturmarken. Det bör även
förtydliggas att marken framgent ska skötas av den för ändamålet bildade
samfällighetsföreningen i enlighet med denna skötselplan.
Eftersom planbeskrivningen refererar till SMHI:s lågpunktskartering bör denna
bifogas.
Förvaltningen ser positivt på förslaget med parkeringsplats på andra sidan väg
699. Detta är enligt parkeringsriktlinjerna i den fördjupade översiktsplanen för
Fårö och ett steg i rätt riktning för att lösa parkeringsproblematiken på Fårö.
För att säkerställa anläggandet ska det regleras i exploateringsavtalet. Driften
åligger markägaren/exploatören, alternativt kan den ingå i
gemensamhetsanläggningen för den allmänna platsmarken.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
förvaltningschef

Teknikförvaltningen

Ärendenr TN 2017/432
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Per Seigerlund

Datum 2017-03-23

Tekniska nämnden

Yttrande samrådsförslag detaljplan del av Visby
Artilleriet 1:33, Stora Törnekvior m.fl. (BN 2016/9921)
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att överlämna förvaltningens yttrande till
Byggnadsnämnden
Bakgrund

Ifrågavarande detaljplanförslag har överlämnats för samråd. Planområdet
utgörs av del av fastigheten Visby Artilleriet 1:33, som ägs av regionen, och del
av Artilleriet 1:35 som ägs av Telia Sonera. Området ligger i den östra delen av
A7-fältet, söder om återvinningscentralen och kvarteret Värmekraften längs
den gamla järnvägsbanken. Området omfattar ca 2,6 ha.

Detaljplanens syfte till att möjliggöra utbyggnad av Stora Törnekvior fram till
cirkulationsplatsen på vid Stenhuggaren på Visbyleden. Västra Törnekvior och
Trädgårdsgatan planläggs för anslutning till Stora Törnekvior.
Cirkulationsplatsen på Visbyleden anlades dels på grund av handelsområdet på
Stenhuggaren dels på grund av den framtida utbyggnaden av A7-området enlig
den fördjupade översiktsplanen för Visby. För utbyggnaden av A7-fätet har
kopplingen mot Visbyleden varit en förutsättning vid planarbetet. Denna
koppling medför även en avlastning av Follingboväg, norra Allégatan och
Trädgårdsgatan. Vid anslutning till cirkulationsplatsen kommer ca 150 – 175
kvm att behöva lösas in från fastigheten Artilleriet 1:35. Eventuellt kan staketet
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längsmed koloniområdets norra sida behöva flyttas något åt söder vilket inte
bedöms påverka några kolonilotter.
Stora Törnekvior ligger idag mindre än 14 meter från småhusfastigheten
Harven 1. Trots ökade trafikmängder på Stora Törnekvior efter utbyggnaden
bedöms boendemiljön för de boende i kv. Harven och Skäran förbättras i och
med att gatans nya läge innebär ett avstånd om ca 50 meter från närmaste
tomtgräns. Naturvårdsverkets riktlinjer för trafikbuller uppnås med god
marginal.
Gång och cykelväg ska anläggas längsmed Stora Törnekviors norra sida. Gamla
järnvägsbanken behålls i sin nuvarande utformning och ingår i gång- och
cykelnätet. Plats för gång- och cykelväg möjliggörs längs Västra Törnekvior.
Geoteknisk utredning görs inför projektering av gatan. Innan antagande av
detaljplanen ska arkeologisk undersökning göras. Dagvattenhanteringen
redovisas i samband med projektering av gatan.
Inom området finns teleledningar, optokabel, elledningar, VA-ledningar samt
fjärrvärmeledningar. I samband med anläggande av gata ska teknisk
samordning ske med GEAB och Telia.
Regionen är huvudman för den allmänna platsmarken och ansvarar för och
bekostar genomförandet av detaljplanen vilket omfattar utbyggnad av gata
inklusive gång- och cykelvägar med tillhörande belysning, avvattning,
geotekniska och arkeologiska utredningar, uppförande av nytt staket samt
makförvärv och fastighetsbildning. Planerat genomförande är hösten 2017.
Utbyggnaden inom planområdet är en del av helhetslösningen för hela A7området. Genomförandet finansieras fullt ut genom inkomster från försäljning
av mark och byggrätter. Årliga driftskostnader, exklusive kapitalkostnader,
beräknas uppgå till ca 700 000 kr kronor årligen för hela yttre A7-området
varav ca 200 000 för det aktuella planområdet.
Teknikförvaltningens yttrande avseende detaljplanen

I avsnittet ”Gator och trafik” redovisas de prognostiserade trafikflödena vid ett
fullt utbyggt A7-fält. För tydlighetens skull bör även dagens trafikflöden
redovisas.
I gällande detaljplan förbinds Trädgårdsgatan med den närliggande
Furulundsgatan via en ca 60 meter lång bussgata. I verkligheten är området
avstängt för all motortrafik och gatorna förbinds istället med en gc-bana. En
anslutning av Furulundsgatan till Trädgårdsgatan/Stora Törnekvior skulle
avlasta inte bara den västra delen av Furulundsgatan utan även Allégatan och
Follingboväg. För att möjliggöra en sådan anslutning krävs ändring av gällande
detaljplan och området bör därför ingå i kommande detaljplanearbeten.
Tekniska nämnden saknar i dagsläget budget för att sköta drift och underhåll
på A7-området varför anslag för detta krävs när detaljplanen antagits.
Plankartan saknar gatunamn.
Inga synpunkter i övrigt.
Teknikförvaltningen
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Patric Ramberg
förvaltningschef
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Teknikförvaltningen

Ärendenr TN 2016/2829
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Per Seigerlund

Datum 2017-03-29

Tekniska nämnden

Yttrande samrådsförslag på förslag till detaljplan
Othem Strandridaregården 1 m. fl. (BN 2013/2073)
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande och
överlämna det till Byggnadsnämnden.
Bakgrund

Ifrågavarande detaljplanförslag har överlämnats för samråd. Planområdet
omfattar ca 3 400 kvm och utgörs av merparten av fastigheten Othem
Strandridaregården 1 och del av Othem Slite 4:17, båda i regionens ägo.
Planområdet ligger i Slite och omgärdas av Badhusgatan i söder, Storgatan och
Kronbrunnsgatan i väster, Lotsbacken i i norr och Åldermansgränd i sydost.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra en försäljning av Strandridaregården 1
genom att ändra användningen från allmänt ändamål till bostäder. Befintliga
byggnader får inte rivas eller förvanskas. Två nya byggrätter föreslås med en
byggnadsyta på 120 respektive 100 kvm.
För en bättre arrondering av fastigheten föreslås ca 370 kvm av Slite 4:17
överföras till Strandridaregården 1 och ca 30 kvm av Strandridaregården 1 till
Vägmarken 1:1. Fastigheten kan styckas av.
Angöring till fastigheten sker från Badhusgatan. Parkering löses inom
fastigheten. I det fall fastigheten styckas av kan parkering ordnas som
gemensamhetsanläggning.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Fastighetens norra del har lagts ut som u-område för befintliga och eventuella
framtida allmänna ledningar.
Närmaste busshållplats ligger ca 300 meter från planområdet. Fastigheten är
kopplad till regionala VA-nätet liksom till GEABs elnät och kan kopplas till
fjärrvärmenätet. Avfallshantering sker genom regionens försorg, plats för
källsortering ska finnas.
Dagvatten ska i största möjliga mån omhändertas lokalt och ska fördröjas inom
fastigheten innan det leds vidare till det allmänna dagvattennätet.
Fastigheten föreslås upplåtas genom markanvisning för bostadsändamål.
Förutom markanvisningsavtal och köpeavtal ska även exploateringsavtal
upprättas. Exploateringsavtalet ska reglera ansvaret för plangenomförandet och
krav på ekonomisk säkerhet i de delar som anses nödvändigt. Parallellt
kommer fastighetsbildningen att påbörjas och överenskommelse om
fastighetsregleringen ska upprättas med köparen.
Regionen kommer att ha kostnader för geotekniska, miljötekniska och
arkeologiska undersökningar, iordningställande av anslutningspunkter för VA i
det fall fastigheten delas samt plankostnader. Inkomsterna hänförs till
försäljning av fastigheten och anslutningsavgifter i den utsträckning som
fastigheten delas.
Exploatören/köparen kommer att ha kostnader för bostadsbebyggelse,
infrastruktur, fastighetsbildning anläggande av parkering mm. Intäkterna
hänförs till hyresintäkter och/eller försäljning av fastigheter eller bostadsrätt.
Teknikförvaltningens yttrande avseende detaljplanen

Texten på sidorna 7 och 11 bör förtydligas rörande vilka ytor som regleras
mellan Othem Strandridaregården 1 och Vägmarken 1:1.
För att undvika en framtida försämring av sikten i korsningen
Storgatan/Badhusgatan bör fastighetens nordvästra hörn fasas av.
Förvaltningen har i övrigt inget att erinra mot förslaget till detaljplan.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
förvaltningschef
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Teknikförvaltningen

Ärendenr TN 2017/635
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Per Seigerlund

Datum 2017-03-30

Tekniska nämnden

Yttrande samrådsförslag på förslag till detaljplan
Järnvägen 4 (BN 2012/1101)
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att överlämna förvaltningens yttrande till
Byggnadsnämnden
Bakgrund

Ifrågavarande detaljplanförslag har överlämnats för samråd. Planområdet
omfattar ca 4 000 kvm och utgörs av fastigheten Visby Järnvägen 4.
Fastigheten, som ligger ca 100 meter från Söderport, ägs av region Gotland
och används som allmän parkering.

Detaljplanens syfte är att möjliggöra byggande av ca 20 lägenheter fördelade i
ett flerbostadshus och sex stadsradhus. Detaljplanen bedöms vara förenlig med
översiktsplan, fördjupad översiktsplan och planprogram för området.
Enligt beslut i RS 2016-12-14 § 309 ska området säljas till vinnaren i
markanvisningstävlingstävlingen som pågått under hösten 2016. Detaljplanens
slutliga utformning har tagits fram med utgångspunkt i det vinnande förslaget
med ett flerbostadshus på högst tre våningar längsmed Peder Hardings väg och
stadsradhus mot Mejerigatan. Byggnaderna grupperas sig mot en bilfri och
skyddad innergård.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Förutom markanvisningsavtal och köpeavtal ska även exploateringsavtal
upprättas. Exploateringsavtalet ska reglera ansvaret för plangenomförandet och
de krav regionen ställer utifrån de bostadspolitiska målen, bl. a.
hållbarhetsperspektivet. Parallellt kommer fastighetsbildningen att påbörjas och
överenskommelse om fastighetsreglering ska upprättas med köparen.
Angöring till fastigheten sker från Mejerigatan via Peder Hardings väg.
Parkering löses inom fastigheten. På grund av det centrala läget och med
närhet till kollektivtrafik har Parkeringstalet sänkts till 1,05 per lägenhet. Om
exploatören ordnar med bilpool kan parkeringstalet sänkas till 0,85. En lokal
ska finnas i byggnaden mot Peder Hardings väg. Inlastning sker från
parkeringen på innergården eller från Mejerigatan.
Bullerberäkning utgående från trafikprognos år 2033 visar att riktvärdena
klaras.
Ett reservat (x-område) för gång- och cykeltrafik har lagts ut vid den befintliga
gc-banan som går längsmed fastighetens södra sida.
Ingen allmän platsmark finns inom planområdet. Region Gotland är
huvudman för intilliggande allmän platsmark.
Området ligger inom lågriskområde för radon. Inga kända fornlämningar finns
inom området. Inom kvarteret har det tidigare funnits miljöfarlig verksamhet
och innan planen antas ska miljöteknisk undersökning ha gjorts. För ingrepp
på trädallén utanför planområdet längsmed Peder Hardings väg kan dispens
från det generella biotopskyddet enligt MB 7:11 komma att krävas. Detta
utreds i samband med undersökning av markföroreningar.
Området ligger inom yttre vattenskyddsområde med låg sårbarhetsklass. Vid
omvandling av området från hårdgjord parkering till bostadsområde med grön
innergård skapas förutsättningar för ett ökat lokalt omhändertagande av
dagvatten. Dag- och dräneringsvatten som inte tas om hand inom området leds
till dagvattennätet. Förslagsvis kan en vattenspegel med fördröjningsmagasin
ankläggas där dagvattnet kan användas för bevattning.
Fastigheten ska anslutas till det regionala VA-nätet, till befintligt tele och
fibernät, till GEABs elnät och den kan kopplas till fjärrvärmenätet.
Avfallshantering sker genom regionens försorg, hämtställen ska placeras vi
Mejerigatan.
Regionen kommer att ha kostnader för geotekniska, miljötekniska och
arkeologiska undersökningar, borttagande av befintligt ytskikt, ombyggnad av
intilliggande gator och GC-banor, plankostnader samt iordningställande av
anslutningspunkter för VA. Totalt rör det sig om ca 2,55 Mkr. Utvisar
utredningarna att marksanering och arkeologisk undersökning är nödvändigt
tillkommer kostnader för detta. Inkomsterna hänförs till försäljning av
fastigheten och anslutningsavgifter.
Exploatören/köparen kommer att ha kostnader för köp av fastighet,
bostadsbebyggelse, infrastruktur, anslutningsavgifter, anläggande av innergård,
parkering mm. Intäkterna hänförs till försäljning av planerade bostadsrätter.
Teknikförvaltningens yttrande avseende detaljplanen
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Det framgår inte av planbeskrivningen huruvida de fjärrvärme-, el- och
teleledningar som går över fastigheten ska flyttas eller ligga kvar. Ska de ligga
kvar bör plankartan kompletteras med egenskapsbestämmelsen ”u”
(underjordisk ledning) och rätten säkras med servitut eller ledningsrätt.
Den befintliga gc-bana som går längsmed fastighetens södra sida är i
detaljplaneförslaget utlagt som s.k. x-område, d.v.s. allmän gång- och
cykeltrafik. Rätten för fortsatt allmän gång- och cykeltrafik måste säkras genom
avtal mellan regionen och köparen.
Förvaltningen har i övrigt inget att erinra mot förslaget till detaljplan.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
förvaltningschef
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Teknikförvaltningen

Ärendenr TN 2017/67
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Per Seigerlund

Datum 2017-03-27

Tekniska nämnden

Yttrande samrådsförslag på förslag till detaljplan
Gammelgarn Gartarve 4:1 m fl (BN 2013/891)
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att godkänna förvaltningens yttrande och
överlämna det till Byggnadsnämnden.
Bakgrund

Ifrågavarande detaljplanförslag har överlämnats för samråd. Planområdet
utgörs av del av fastigheten Gammelgarn Gartarve 4:1 och de redan bebyggda
fastigheterna Gartarve 4:11-4:14, samtliga i privat ägo. Planområdet ligger i
Svartdal på Östergarnslandet, ca 1,3 km fågelvägen söder om Gammelgarns
kyrka och omfattar drygt 9 ha varav 7,4 på Gartarve 4:1.

Detaljplanens syfte är att tillskapa 12 nya fastigheter för bostadsändamål.
Regionen är inte huvudman för den allmänna platsmarken som utgörs av
lokalgata, park och natur. Exploatören ansvarar för genomförandet av planen,
d.v.s. utbyggnad av gata, VA, anläggande av damm, fastighetsbildning m.m.
Området är utpekat för kompletterande bebyggelse i planprogram för området
från 2007och i det förslag på fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet och
Katthammarsvik som nu är ute på utställning.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Angöring till planområdet sker via befintlig samfälld väg väster om
planområdet som nås från länsväg 556. Lokalgata på ca 700 meter ska anläggas
med en vägområdesbredd på 7,5 meter och en körbanebredd på 3,5 – 4,5
meter. Vändplan ska anläggas men en radie på minst 9 meter. Gatorna ska
utföras enligt region Gotlands standard och utformas åtkomliga för
räddningstjänstens fordon.
Parkering löses inom de nybildade fastigheterna.
Förutsättningar för infiltration är god och med en topografi som gör att vattnet
rör sig söderut genom området mot Gartarveån och vidare ut i Östersjön
bedöms risken för översvämningar vara ringa. Dagvatten leds till en damm
som föreslås anläggas i områdets södra del.
VA löses med enskild anläggning inom planområdet. En vattenutredning har
genomförts som visar att tillgång på dricksvatten finns för de 12 tillkommande
fastigheterna. Avloppshanteringen löses med ett minireningsverk och med
dammen som recipient för det renade spillvattnet alternativt
infiltrationsanläggning för BDT-vattnet och slutna tankar för avlopp från wc.
Befintliga fastigheter har egen VA-lösning med gemensam brunn och
infiltrationsanläggning.
För all allmän platsmark, dvs naturmarken, lokalgatan, parkmark (dammen)
och vatten- och avloppsanläggningarna ska gemensamhetsanläggningar bildas
vilka ska förvaltas av en eller flera samfällighetsföreningar. För
anslutningsvägen väster om planområdet bör gemensamhetsanläggning
alternativt servitut bildas vilket ska utredas under samrådstiden. De fyra
befintliga fastigheterna erbjuds anslutning till gemensamhetsanläggningar för
avloppsanläggning och naturområde inklusive damm med brygga.
För att reglera exploatörens åtaganden skall exploateringsavtal upprättas innan
antagande av detaljplanen. I avtalet regleras bl.a. utbyggnad och standard för
lokalgata och VA samt anläggande av damm och brygga. Säkerhet motsvarande
de ungefärliga kostnaderna för utbyggnad av områdets infrastruktur ska för
exploateringens säkerställande lämnas till regionen innan undertecknande av
exploateringsavtalet och återlämnas då exploatören fullgjort sina åtaganden.
Kostnad för utbyggnad av infrastrukturen uppskattas till 3,2 Mkr.
Teknikförvaltningens yttrande avseende detaljplanen

Det bör av planbeskrivningen framgå att både planprogrammet och förslaget
till fördjupad översiktsplan maximalt medger 6-7 nya småhusfastigheter på
Gartarve 4:1och att detaljplaneförslaget i detta avseende avviker från detta.
Det bör i avsnittet om Avlopp på sidan 16 förtydligas att det handlar om två
alternativa avloppslösningar där den ena förutsätter slutna tankar för
toalettvattnet.
Förvaltningen har i övrigt inget att erinra mot förslaget till detaljplan.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
förvaltningschef
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HANDLINGAR
Till planförslaget hör följande handlingar:




Planbeskrivning med illustrationskarta
Genomförandebeskrivning
Plankarta

Under planarbetet har följande utredningar genomförts;
 Översiktlig vatten- och avloppsutredning, 2016-10-31
 Geohydrologisk utredning, 2008

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten detaljplan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-26 90 00 vxl
e-post: sbfplan@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
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Detaljplanen hanteras enligt PBL 1987:10. Detta relateras till att beslutet
om uppdrag att pröva att upprätta detaljplan för Gammelgarn Gartarve 4:1
fattades av byggnadsnämnden i Gotlands kommun redan den 26 oktober
2005, § 248. I beslutet framgår att detaljplanearbetet ska föregås av ett
planprogram. Byggnadsnämnden godkände ett planprogram för området
den 5 december 2007, § 215. Plankostnadsavtal tecknades 24 april 2013,
dnr 2013/891.
Planens syfte och huvuddrag

Detaljplanens syfte är att pröva lämpligheten av att tillskapa tolv nya fastigheter för bostadsändamål, som komplettering till befintlig bebyggelse i
Svartdal, Gammelgarn. Bebyggelsen har stöd i planprogram för området
från 2007. Inplaceringen av de nya tomterna utgår från befintlig bebyggelsestruktur, vilket innebär att fastigheterna nås från gemensam väg och
omges av naturmark, så att den skogliga karaktären bibehålls och landskapsbilden inte påverkas negativt. I den inre delen av området samlas sju
av fastigheterna kring en planerad damm. Övrig mark regleras som naturmark.
Fyra intilliggande befintliga fastigheter ingår också i detaljplanen. Även
dessa regleras för bostadsändamål med avsikt att säkerställa pågående
markanvändning och en utveckling av desamma. Förslaget innebär att de
befintliga fastigheterna ges rätten till kompletterande bebyggelse på respektive fastighet.
Förslaget innebär även att all naturmark, liksom den föreslagna dammen,
inom planområdet upplåts till en gemensamhetsanläggning, där samtliga
fastigheter inom planområdet föreslås ingå. Denna ska förvaltas av de ingående fastigheterna i en eller flera samfällighetsföreningar.

Bedömning av miljöpåverkan

För detaljplaner ska kommunen bedöma om planens genomförande kan
antas innebära betydande miljöpåverkan. En miljöbedömning ska därför
göras enligt 6 kap 11 § miljöbalken. Denna så kallade behovsbedömning
ska göras med hjälp av de kriterier som anges i bilaga 4 till MKBförordningen.
Kriterierna i bilaga 4 till MKB-förordningen handlar bl a om riskerna för
människors hälsa eller för miljön, det berörda områdets sårbarhet på
grund av t ex överskridande av miljökvalitetsnormer, kulturarvet eller påverkan på skyddad natur.
Planen medför ingen betydande miljöpåverkan, varför ett genomförande
inte medför risker för människors hälsa eller för miljön. Ett plangenomförande bedöms inte ha någon betydande påverkan på det rörliga friluftslivet. Ej heller på kultur- och naturvård.
Området är utpekat för kompletterande bebyggelse i ett godkänt planpro-
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gram för området 2007 och i samrådsförslaget för den fördjupade översiktsplanen för Östergarnslandet och Katthammarsvik, juli 2015. Avloppshanteringen föreslås lösas i ett gemensamt minireningsverk med efterpolering alternativt i gemensam infiltrationsanläggning för bad-, disk- och
tvättvatten. Avlopp från wc löses i detta alternativ i slutna tankar. I den
anläggning som genomförs erbjuds även de fyra befintliga fastigheterna att
ingå. Båda alternativen skapar möjligheter och underlag för en mer kretsloppsanpassad hantering av näringsämnen.
En genomförd vattenutredning visar att det finns tillgång till dricksvatten
av god kvalitet för de tolv tillkommande fastigheterna. Vattenutredningen
visar ingen nämnvärd påverkan på omgivande brunnar. Ur landskapssynpunkt kommer bebyggelsen att inlemmas i befintligt skogsparti utan risk
för någon betydande miljöpåverkan. Den planerade bebyggelsen medger
således en resurssnål markanvändning, lämplig utifrån områdets förutsättningar och föreliggande behov.
Samhällsbyggnadsförvaltningen har, 2016-06-17, bedömt att genomförandet av föreslagen detaljplan, utifrån kända förhållanden och planansökan,
inte medför en betydande miljöpåverkan. Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas vid ett genomförande.
Länsstyrelsen instämmer, i yttrande 2016-07-07, att en miljöbedömning
inte krävs. Såsom även påpekats i samrådet för både planprogram och FÖP
Östergarn behöver en långsiktig vatten- och avloppslösning presenteras
och detaljplanen anpassas till denna

PLANDATA
Lägesbestämning

Planområdet är beläget i Svartdal på Östergarnslandet, cirka 1,3 kilometer
söder om Gammelgarns kyrka.

Översiktskarta över planområdet

__________________________________________________________________________________
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Areal

Planområdet omfattar drygt 9 hektar, varav fastigheten Gammelgarn
Gartarve omfattar 7,4 hektar.

Markägoförhållanden

Exploateringsområdet är i privat ägo, liksom de fyra enskilda fastigheterna.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen och
allmänna intressen

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Det innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjandet. Åtgärder får inte innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt skadas.
Planområdet omfattas också av 4 kap 4 § Miljöbalken, vilket innebär att
fritidshus endast får uppföras om det sker i form av komplettering till befintlig bebyggelse. Den föreslagna bebyggelsen utgör en sådan komplettering som avses i 4 kap 4 § Miljöbalken (MB).
Planområdet ingår i ett område av riksintresse för det rörliga friluftslivet,
beslut naturvårdsverket 1987-12-21, enligt 3 kap 6 §, MB.
Planområdet omfattas av riksintresse för naturvård (Snabben-Ljugarn),
enligt 3 kap. 6 §, MB.
Planområdet omfattas av Försvarsmaktens riksintresse, övrigt influensområde.
Ett plangenomförande bedöms inte ha någon betydande påverkan på något riksintresse då de värden som beskrivs i riksintressebeskrivningarna
inte är representerade i det aktuella området.

Översiktliga planer

I översiktsplanen för Gotland – Bygg Gotland – 2010-2025 antagen av
kommunfullmäktige den 14 juni 2010 (laga kraftvunnen 2010-07-15) redovisas att en planutredning finns för området. Vidare anges generellt för
Östergarnslandet; I kustzonen ingår bl a Östergarnslandet med en önskvärd utveckling av såväl bostads- och fritidsbebyggelse som turism. Infrastrukturen för vatten och avlopp är dock svår att lösa. För att stärka områdets utveckling ska gällande fördjupad översiktsplan för Östergarnslandet
uppdateras. I samband med detta arbete ska infrastrukturen avseende
vatten- och avloppsfrågor särskilt utredas.
I den ännu gällande fördjupade översiktsplanen för Östergarnslandet antagen 1995-02-13, § 70 är Östergarnslandet i sin helhet betecknat som en
värdefull bebyggelsemiljö. Detta innebär att särskild hänsyn ska tas till
miljön vid lokalisering och utformning av bebyggelse. Det nu aktuella planområdet redovisas som jordbruksmark. Området angränsar till ett utvecklingsområde för bebyggelse med permanenthus.
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En fördjupad översiktsplan (FÖP) för Östergarnslandet och Katthammarsvik
är under framtagande. I samrådsförslaget, juli 2015, har nedanstående
godkända planprogram aktualiserats och lagts in i FÖP Östergarnslandet.
Planprogram

Ett planprogram har tagits fram för området, vilken godkändes av byggnadsnämnden den 5 december 2007, § 215. I detta föreslås att området
byggs ut för bostadsändamål, med såväl permanent- som fritidsbostäder.
Tomtplatser ska vara minst 3.300 m2 stora med beaktande av grundvattentillgången. Mindre tomter fordrar fördjupade undersökningar.

Detaljplaner

Området är inte tidigare planlagt.

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Planområdet utgörs av ett flackt sandområde med svag lutning från norr
mot söder. Området består av ett gallrad likåldrig produktionstall. Skogsbeståndet är cirka 50 år gammalt. Denna ersatte ett tidigare troligen självsått skogsbestånd. Inom i detaljplanen utpekade naturområden ska särskild hänsyn tas till befintligt tallbestånd, så att de framträder i landskapsbilden och inramar bebyggelsen. Skogsridåer ska sparas mot det omgivande landskapet så att en mjuk övergång mellan öppna ytor och bevarad
skog erhålls.

Fältskiktet domineras av täta och höga bestånd av örnbräken (ormbunkar)
med undervegetation av gräs och ris (blåbär och ljung) och vissa örter.
Enligt Region Gotlands naturvärdeskarta och länsstyrelsens kartdatabas
finns inga rödlistade växter eller utpekade biotopskydd inom områden.
__________________________________________________________________________________
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Geotekniska
förhållanden

En hydrogeologisk utredning, som underlag för vattenförsörjning, har genomförts av Jan-Olof Bergbom under 2008. I denna framgår bl a att marken inom fastigheten Gammelgarn Gartarve 4:1 består av ett jordtäcke av
sand och grus ovanpå kalkstensberget. Sanden är relativt ensgraderad med
en mäktighet upp till 16 meter, vilket framgår av borrprotokoll från området. Berggrunden i området utgörs av silurisk kalksten, som är måttligt
uppsprucken enligt okulärbesiktningar av berghällar i närområdet. Nederbörd bildar snabbt grundvatten genom infiltration i den genomsläppliga
marken.

Klimatpåverkan

Region Gotland bedömer, med utgångspunkt från aktuella förhållanden
och risker samt framtida påverkan, att behovet av klimatanpassningsåtgärder i det aktuella planområdet inte erfordras. Inga risker för ras, skred,
erosion eller översvämning kan förväntas.
Prognoserna för Gotland förutspår mer nederbörd, med en ökad årsnederbörd på 20-30 %. Landskapets förmåga att ta emot och leda bort vatten vid
stora nederbördsmängder kommer att sättas på prov.
Hela planområdet ligger relativt högt över havsytan. Marken sluttar med
jämn lutning från ca 16,5 meter i norra delen av planområdet till cirka 12,5
meter i söder.
Baserat på topografin är avrinningen mot söder via Gartarveån och till havet. Detta innebär att inga omkringliggande bebyggda fastigheter berörs.
Vid en ökad nederbörd utgör platsens markförutsättningar möjligheter till
god infiltration och bortledning av vatten. Risk för översvämning är därmed
ringa.
SMHI:s lågpunktskartering, som tagits fram som ett planeringsunderlag,
redovisar hur vatten rör sig i ett område och var lågpunkter finns där vatten kan samlas under skyfall. Några isolerade lågpunkter där vatten kan bli
stående, finns inte inom planområdet. Vattnet rör sig söderut genom området mot Gartarveån.

Radon

I ”Bygg Gotland” översiktsplanen för Gotlands kommun 2010-2025 framgår
att området har låg riskklassning för radon. Någon karst eller tjockare lager
av lera förekommer inte inom området, varför någon radonmätning inte
erfordras.

Fornlämningar

Några fornlämningar finns inte registrerade inom eller intill planområdet.
Trots att området har en lång kontinuitet som trädbärande mark bedöms
ingen arkeologisk undersökning erfordras, eftersom Gammelgarn socken
är inventerat genom projektet Skog & Historia.
Generellt gäller att om fornlämningar påträffas i samband med markarbeten ska arbetet omgående avbrytas och länsstyrelsen underrättas i enlig-
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het med Kulturmiljölagen (SFS 1988:950).

Bebyggelseområde
Befintlig bebyggelse

I Svartdal finns en värdefull bebyggelsemiljö. Den äldre småskaliga bebyggelsen är placerad likt en radby längs väg 556 från Gammelgarn mot Ardre,
där hus, torp och gårdar från cirka 1850-talet och framåt ligger sida vid sida
med modernare bebyggelse.

Gammelgarn Rommunds 1:24

Gammelgarn Gartarve 1:18

Väster om planområdet längs den samfällda angöringsvägens västra sida
finns en varierad bebyggelse.

Gammelgarn Skogby 1:89
Planerad bebyggelse

Gammelgarn Rommunds 1:37

Planförslaget kompletterar bebyggelsen i Svartdal med 12 nya tomter integrerade i befintligt skogsområde.
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Tomtstorlekarna i planområdets norra och västra del ska, i enlighet med
föreslagna tomtstorlekar i planprogrammet vara minst 3 300 m2 stora. De
sju tomtplatserna som placeras i skogsområdet kring den föreslagna dammens östra del föreslås vara minst 2 000 m2 i enlighet med riktlinjerna i
översiktsplanen för Gotland – Bygg Gotland. Detta relateras till projektets
vision – att tillföra en tydlig kvalité som utmärker området och skapar en
attraktiv boendemiljö. Visionen realiseras genom att anlägga en damm
centralt i området, som en buffert mot befintliga hus i väster och som en
centralpunkt för en vacker boendemiljö. Bebyggelsen på dessa tomter ska
utformas i ett gemensamt koncept, vilket regleras särskilt i planbestämmelserna. Detta är en helt ny idé i relation till planprogrammet och skapar
en bättre livsmiljö. Dammens utformning beskrivs nedan.
Tanken är att de fem större tomtplatserna är väl lämpade för permanent
boende, medan bebyggelsen på de sju tomterna i söder planeras för fritidsboende.
Under tidigt 2000-tal avstyckades de fyra större tomtplatserna i västra
delen av planområdet. Dessa är i dag bebyggda och är en väl gestaltad
samling av hus.
Dessa fyra fastigheter föreslås ingå i detaljplanen, så att en juridiskt bindande utveckling av dessa kan möjliggöras.

Gammelgarn Gartarve 4:14

Gammelgarn Gartarve 4:11

I planförslaget ges de fyra befintliga och de nytillkomna fem fastigheterna i
norr och väster en byggrätt på 250 m2. De sju föreslagna tomtplatserna i
söder ges en byggrätt på 160 m2. En huvudbyggnad med högst en bostad
och komplementbyggnader ingår i de föreslagna byggrätterna. Komplementbyggnader kan utgöras av gäststuga om maximalt 30 m2, uthus, carport m m.
Detaljplanen reglerar nya huvudbyggnaders bredd (gavel) till maximalt 7,0
meter.
Tanken är att den norra delens bebyggelse ska utformas i en mer traditionell karaktär såsom permanenthus. Stenhus, som anspelar på den gotlänska byggnadstraditionen förordas mot väg 556.
__________________________________________________________________________________
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Dessa föreslås få en takresning mellan 40 och 48 grader. Byggnadshöjden
föreslås till 4,2 meter och högsta totalhöjd 8,0 meter. Här ska huvudbyggnaden huvudsakligen vara i grå eller bruten vit puts med inslag av skivmaterial i naturtoner och med lertegel som takmaterial. Befintlig äldre
bebyggelse kan vara förebilder för detta förhållningssätt.

Illustrationskarta

På tomtplatserna i skogsområdet kring dammen föreslås bebyggelsen gestaltas i en sammanhållen och modern träarkitektur. Detta regleras i särskilda utformningsbestämmelser. Här regleras huvudbyggnaders byggnadshöjd till 3,6 meter, största totalhöjd till 7,0 meter och med 20 grader
som högsta taklutning, så att bebyggelsen inte dominerar i landskapsbilden. Husen ska i fasader av liggande träpanel med inslag av skivmaterial i
naturtoner, så att de anspelar på skogens egen färgskala. Takmaterial ska
vara plåt alternativt papp.
Komplementbyggnaders byggnadshöjd föreslås till 3,2 meter i hela planområdet.
__________________________________________________________________________________
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Exempel på modern träarkitektur

Närmast lokalgata och samfälld väg har en sex meter bred zon reglerats på
respektive fastighet, där ingen bebyggelse får uppföras och där träd kan
sparas för att inrama bebyggelsen. Mot väg 566 i norr har en bredare
prickad zon reglerats så att den nya bebyggelsen integreras väl i landskapet. Det är av stor värde att varje tomtplats bihåller den skoglika karaktären.
Mellan två tomtplatser i området södra del regleras ett så kallat u-område,
som ska vara tillgängligt för ledningsdragningar.
Arbetsplatser

På Östergarnslandet är arbetstillfällena få. Dock innebär ett genomförande
av detaljplanen att det skapas underlag för ökat nyföretagande dels genom
t ex ökat behov av hantverkare, dels genom att ny teknik väsentligt ökar
möjligheten till distansarbete och permanent boende, vilket i sin tur skapar
längre boendetider för delårsboende.

Offentlig service

På Östergarnslandet är all offentlig service koncentrerad till Kräklingbo och
Katthammarsvik, där bl a förskola, skola och äldreboende finns.

Kommersiell service

Utbudet av kommersiell service är begränsat på Östergarnslandet under
vintersäsong. Livsmedel, cyklar, datatillbehör, restaurang och diverse service är några av de varor och tjänster som går att finna på plats. Under
sommarhalvåret finns betydligt mer service att tillgå såsom turistanläggningar och restauranger. Ett genomförande av detaljplanen innebär dock
en märkbar ökning av lokal konsumtion, vilket kan möjliggöra en mer varaktig året-runt service.

Tillgänglighet

I enlighet med plan- och bygglagen ska såväl bebyggelsen som den yttre
miljön vara tillgänglig för funktionshindrade.

Skyddsrum

Inga skyddsrum finns i närområdet. Det är ej heller aktuellt att uppföra
något inom planområdet.

__________________________________________________________________________________
11 (20)

Region Gotland

PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
Gammelgarn Gartarve 4:1 m fl
2016-11-23
____________________________________________________________________________________________

BN 2013/891

Friytor
Lek och rekreation

Inom naturmark kan platser för lek utkristalliseras och utvecklas. Bebyggelsen placeras så att området även fortsättningsvis kan genomkorsas. Dels
kan lokalgatan genom området och i dess förlängning en gångstig användas för passager friluftsliv och dels kan passager ske genom naturmarken i
övrigt. Detta innebär att delar av planområdet fortsatt kan användas som
strövområde för närboende.

Naturmiljö

Målsättningen är att den tillkommande bebyggelsen ska inramas av skog
och vegetation för att integreras väl i landskapet. Det är av stor vikt att
skogen gallras och omhändertas så att det skapas en naturlig övergång till
det omgivande landskapet.

Damm

En damm ska anläggas i den södra delen av fastigheten. Denna ska vara en
tillgång för alla inom planområdet och i dess närhet. I framtiden kan den
tilltänkta samfällighetsföreningen komplettera denna med en bastu, badbassäng och en mindre gemensamhetslokal. Detta regleras särskilt i detaljplanens bestämmelser.
Våtmarken kommer att uppta en area om 6 000 m² och med ett djup av
minst 2,0 m. Våtmarkens vattennivå säkerställs genom att grundvatten
tillförs både från berggrunden och från jordlagren. Dammens vattennivå
säkras också genom att dammen är recipient för dagvatten (dräneringsvatten och takvatten) från de nya bostadshusen, ett lokalt omhändertagande
av dagvatten (LOD). Dammen ska även vara recipient för renat spillvatten.
Breddavlopp anordnas från dammen till befintliga diken i den södra delen
och vidare till Gartarveån.
Våtmarken ska utformas som en fågelsjö med mindre utspridda öar. Dammen anläggs med befintliga massor, vilket till större delen är sand, och
utformas med oregelbundna flacka strandpartier med inslag av större stenar (38-80) på vissa platser och låg växtlighet.

Förebilder damm

Dammen ska utformas i likhet med förebilder, bl a en damm anlagd på den
närliggande fastigheten Gammelgarn Davide 1:70 och en inom fastigheten
Bäl Ösarve 1:8 och 1:17 och vara väl integrerad i landskapet.
__________________________________________________________________________________
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I den mellersta delen av våtmarken föreslås en framtida badbassäng kunna
anläggas. Vatten från egen brunn (brunn B) kan användas till badbassängen med breddavlopp till dammen.

Gator och trafik
Gatunät, gång-, cykeloch mopedtrafik

Angöring till planområdet sker via befintlig samfälld väg väster om planområdet med anslutning till allmän väg 556 från Gammelgarn mot Ardre. Den
samfällt ägda vägen föreslås nyttjas på en begränsad sträcka, så att belastningen på vägsträckan minimeras.
Anslutningsvägen utgör en samfälld väg (outredd). För att säkerställa rätt
till väg och en långsiktig förvaltning för drift och underhåll bör regelrätta
servitut alternativt en gemensamhetsanläggning bildas. Samtliga fastigheter som nyttjar vägen bör ingå. Alternativen ska utredas under samrådstiden.

Befintlig väg med anslutning till väg 556

I anslutning till det allmänna vägområdet i norra delen av planområdet har
trädfällning och buskröjning nyligen genomförts för att förbättra siktförhållandena längs vägen. Detta markområde ska även fortsättningsvis hållas
fritt från träd och buskage. Området regleras som naturmark, vilken i likhet
med övrig naturmark ska skötas av en samfällighetsförening.
Den slingrande lokalgatan leder besökare och fastighetsägare, såväl gående, cyklande som körande, vidare in i området.
Vägområdesbredd för den vägslingan (lokalgatan) regleras i planförslaget
till 7,5 meter bredd. Inom detta område ska en körbana anläggas 3,5 – 4,5
meter bred.
En vändslinga, med 22 meter i diameter, regleras också. Vändplatser ska
utformas enligt VGU typ 3 alternativt 4 med en vändradie på minst 9 m.
Lokalgata ska utföras enligt Region Gotlands standard.
__________________________________________________________________________________
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Lokalgatans utformning bör följa modellen ”Lugna gatan”. Detta innebär
att vägen ska utformas så att trafiksäkerhet, trygghet, låga bullernivåer,
god luftkvalité och tillgänglighet prioriteras.
De genomsläppliga ytorna längs lokalgatan innebär att dagvatten från området kan infiltreras direkt i sanden i flackdiken utefter vägen och ledas
vidare till dammen.
Lokalgatan ska utformas så att åtkomlighet för räddningstjänstens fordon
kan ske i samband med nödutrymning och släckningsinsats.
Region Gotland ska inte vara huvudman för gator och allmän platsmark.
Ansvaret för utbyggnad av lokalgata och gångstigar åvilar exploatören.
Detta ska regleras i ett exploateringsavtal.
För gemensam förvaltning av lokalgatan ska samtliga nytillkomna fastigheter inom planområdet ingå i nybildad gemensamhetsanläggning för väg.
Gemensamhetsanläggningen ska förvaltas av en samfällighetsförening.
Kollektivtrafik

Kollektivtrafik, buss 41, trafikerar vägen mellan Visby och Katthammarsvik
dagligen året runt. Busshållplats finns invid Gammelgarns kyrka.

Parkering, angöring
och utfart

Möjlighet att anordna parkering för minst två bilar ska finnas på egen fastighet. Allmänna platser är inte avsedda för parkering. Angöring till respektive tomt sker från lokalgatan.

Störningar

Detaljplanen medför ingen betydande miljöpåverkan, varför ett genomförande inte medför risker för människors hälsa eller för miljön.

Teknisk försörjning
VA

En Översiktlig vatten- och avloppsbeskrivning, daterad 2016-10-31, har
genomförts av Engma AB genom Mats Engdahl.

Vatten

Vattenutredningen följer Region Gotlands riktlinjer för hantering av enskild
vattenförsörjning vid nyetablering. Det innebär att provpumpning och redovisning av vattenkvalitet ska genomföras vid planläggning. Vid provpumpning ska även mätning av den momentana vattentillrinningen genomföras. Redovisning av vattenkvalitet avser alltid kloridhalt och normalt
även fysikalisk-kemisk analys samt i vissa fall bakteriologisk analys.
Enligt Vattenplan Gotland (2005) förbrukar varje person cirka 175 l/dygn,
vilket innebär ett vattenuttag per hushåll (3,5 personer) på cirka 600
l/dygn.
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Provpumpning och vattenanalyser har genomförts av vattnet i två nya
borrhål, såväl under 2011 som hösten 2016. Provpumpning har genomförts
av Leif Söderström. Provpumpning 1 påbörjades 2015-09-01 och avslutades 2015-09-07 (6,5 dygn). Provpumpning 2 påbörjades 2016-09-14 och
avslutades 2016-09-19 (5 dygn). Pumpning och avsänkningen kontrollerades i brunn A. Pumpslangens utloppspunkt var 50 meter från provpumpningsbrunnen. Kontroll av avsänkning i intilliggande brunnar har ej utförts.
Brunn A (se VA-beskrivningen) är 4 m djup, grundvattennivån i brunnen var
2,0 meter under markyta (oktober 2008).
Vid provpumpning 1 har ett varaktigt flöde hållits på genomsnitt ca 0,65
m³/tim under perioden. Genomförd provpumpning visar att planerad uttagsmängd inte påtagligt påverkar grundvattennivån i pumpbrunnen. Då
den planerade verksamheten omfattar 16 st hushåll motsvarar detta 9 600
liter/dygn (vid 600 l/hushåll och dygn) eller 0,4 m³/tim.
Vid provpumpning 2 har ett varaktigt flöde hållits på genomsnitt ca 0,85
m³/tim under perioden. Genomförd provpumpning visar att planerad uttagsmängd inte påtagligt påverkar grundvattennivån i pumpbrunnen. Då
den planerade verksamheten omfattar 16 st hushåll motsvarar detta 9600
liter/dygn (vid 600 l/hushåll och dygn) eller 0,4 m³/tim.
Avsänkningen i brunnen var under provpumpningsperioderna liten, som
mest 28 cm (2015) och 27 cm (2016).
Såväl kemiska som mikrobiologiska analyser av vattenkvaliteten har genomförts av Eurofins före och efter provpumpningen både 2011 och 2016.
Provsvaret visar att vattnet är tjänligt med anmärkning: Svag lukt indikerar
en påverkan på vattnet. Se redovisning i Översiktlig VA-beskrivning.
Grundvattnet har anmärkningar såsom missfärgning, grumlighet, järn och
mangan, kalk, humus samt bakterier. För att förbättra vattnets kvalitet
kommer brunnsringarna att tätas så att inte regnvatten och ytvattentränger in i brunnarna. Dessutom krävs olika rengöringsfilter efter det att
vattnet pumpats upp. De filtertyper som behövs är:





Järnfilter
Humusfilter
Avhärdningsfilter
UV-filter

Befintliga fastigheter inom planområdet har egen vattenförsörjning via
vattenuttag från en gemensam brunn placerad i västra delen av planområdet. Denna är placerad inom naturmark.
För vattenanläggningen ska gemensamhetsanläggning bildas för de till__________________________________________________________________________________
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kommande fastigheterna. Denna ska förvaltas av en samfällighetsförening.
Mindre teknikbyggnad för vattenhantering kan placeras inom naturmark.
Under samrådstiden ska frågan om vattendom utredas.
Avlopp

Enligt Region Gotlands riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar ingår det
aktuella området i ett område med begränsade förutsättningar, s k A3område där gemensamma avloppslösningar förordas.
Utredningen föreslår att en ny gemensam avloppsanläggning anordnas för
de nya fastigheterna. Avloppssystemet innefattar ett minireningsverk med
biobärteknik, som placeras i södra delen av planområdet. Nedbrytning sker
genom luftning och rörlig virvelbädd.
I spillvattensystemet skall vattnet pumpas via tryckledning från respektive
fastighet fram till reningsanläggningen. Ledningsnätet placeras i väg- eller
naturmark. Den föreslagna dammen kan utgöra recipient för det renade
vattnet.
Spillvattnet genomgår följande process; slamavskiljning, biokammare, syresättning, fosforreduktion, efterklarning, lufthävert och utlopp.
Serviceavtal kommer att upprättas med leverantören av minireningsverket.
I servicen ska ingå: dygnet-runt-övervakning (GPRS), service, rengöring och
funktionskontroll, fällningsvätska samt analys av vattenprover vid ackrediterat laboratorium.
I dag har de fyra enskilda fastigheterna inom planområdet, Gammelgarn
Gartarve 4:11-14, en gemensam infiltrationsbädd för spillvatten i sydvästra
delen av planområdet. Dessa fastigheter erbjuds att ingå i det nya avloppssystemet. Befintlig infiltrationsbädd kan då slopas. Kostnader som uppstår
för en eventuell anslutning bekostas av respektive fastighetsägare.
Mindre teknikbyggnad och infiltrationsbädd kan placeras inom naturmark.

Uppvärmning

Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna
för miljövänliga lösningar optimeras.

El

Ny transformatorstation kan placeras inom naturmark.

Tele/fiber

Fastigheterna ska anslutas till befintligt fibernät. Ledningsdragning samordnas med utbyggnaden av VA-ledningsnätet.

__________________________________________________________________________________
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Avfall

Sopkärl ska placeras lättåtkomligt från lokalgata på respektive fastighet.

Brandskydd

Tillgängligheten för räddningstjänsten ska vara sådan att utrustning för
utrymning och brandsläckning inte behöver bäras mer än 50 meter från
uppställningsplats för brandfordon. Byggnader ska utföras enligt Boverkets
Byggregler gällande brandskydd.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Natur- och kulturvärden
Riksintresse

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 § miljöbalken (MB). Åtgärder
får inte innebära att Gotlands samlade natur- och kulturvärden påtagligt
skadas. Planområdet ingår även i ett område av riksintresse för det rörliga
friluftslivet, 3 kap 6 § Miljöbalken.
Åtgärden innebär ingen påtaglig skada på natur- och kulturvärden. Det
rörliga friluftslivet har fortsatt tillgång till passager och strövtåg genom
området, då ny byggelse placeras så att gröna släpp skapas. Platsens lämplighet för den föreslagna exploateringen är därmed god.

Kulturmiljö

Ny bebyggelse föreslås integreras i skogsområdet. En skogsbuffert planeras
mot Svartdals kulturhistoriska miljö.

Fastighetsrättsliga
genomförandefrågor
och konsekvenser
Fastighetsrättsliga
frågor

Nya tomtplatser, 12 st, i enlighet med detaljplaneförslaget ska bildas vid
lantmäteriförrättning. Två marksamfälligheter föreslås även bildas vid
lantmäteriförrättning.
Gemensamhetsanläggningar ska bildas för väg, naturområde inklusive
damm och brygga samt vatten- och avloppsnät. Dessa ska förvaltas av en
samfällighetsförening.
Damm och brygga ska utföras av exploatören. Enligt detaljplanen finns
möjlighet att senare uppföra gemensam bastu, badbassäng och förråd. Om
dessa anläggningar ska uppföras krävs ändring av anläggningsbeslutet.
Sådan förrättning jämte genomförandet bekostas av ingående fastigheter.
Alternativt kan en ny gemensamhetsanläggning bildas.
I gemensamhetsanläggning för väg ska alla tillkommande fastigheter inom
planområdet ingå.
Frågan om eventuellt bildande av servitut alternativt gemensamhetsanläggning för samfälld väg i väster, vilken nyttjas för tillfart till planområdet

__________________________________________________________________________________
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ska utredas under samrådstiden.
I gemensamhetsanläggning för vatten och avlopp ska de tillkommande
fastigheterna ingå. De befintliga fastigheterna inom planområdet erbjuds
ingå i planerad avloppsanläggning. Dessa ska ingå i gemensamhetsanläggning för avlopp. Kostnader som uppstår för en eventuell anslutning betalas
av respektive fastighetsägare.
All fastighetsbildning, som erfordras för detaljplanens genomförande ska
bekostas av exploatören.
Fastighetskonsekvenser

Gammelgarn Gartarve 4:1; tolv nya fastigheter bildas. De nybildade fastigheterna ska ges andel i gemensamhetsanläggningar för väg, natur, damm
och VA-anläggningar.
En marksamfällighet bildas för nytillkommen vägmark inom planområdet. I
denna föreslås de tolv nybilade fastigheterna ingå. Marksamfälligheten
kommer att belastas av gemensamhetsanläggning för väg.
En marksamfällighet bildas för natur och damm med brygga. Både nybildade och befintliga bostadsfastigheter inom planområdet föreslås bli delägande fastigheter i denna marksamfällighet. Marksamfälligheten kommer
att belastas av gemensamhetsanläggningar för naturområde inklusive
damm med brygga och VA-anläggningar.
Gammelgarn Gartarve 4:11; fastigheten erbjuds anslutning till gemensamhetsanläggning för avloppsanläggning och naturområde inklusive damm
med brygga samt erbjuds delägande i marksamfällighet för natur och
damm/brygga.
Gammelgarn Gartarve 4:12; fastigheten erbjuds anslutning till gemensamhetsanläggning för avloppsanläggning och naturområde inklusive damm
med brygga samt erbjuds delägande i marksamfällighet för natur och
damm/brygga.
Gammelgarn Gartarve 4:13; fastigheten erbjuds anslutning till gemensamhetsanläggning för avloppsanläggning och naturområde inklusive damm
med brygga samt erbjuds delägande i marksamfällighet för natur och
damm/brygga.
Gammelgarn Gartarve 4:14; fastigheten erbjuds anslutning till gemensamhetsanläggning för avloppsanläggning och naturområde inklusive damm
med brygga samt erbjuds delägande i marksamfällighet för natur och
damm/brygga.

Sociala värden
Barnperspektivet

Kommunfullmäktige har beslutat att en barnchecklista ska användas som
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(RF § 39/2010 och
RS § 264/2011)

underlag vid all planering och beslut i nämnder då ärende berör barn under 18 år.
Förenta Nationernas Barnkonvention och frågeställningar som berör barn
och barnens bästa är ständigt närvarande under ett planeringsarbete, då
de är förutsättning för en god samhällsbyggnad. Barnkonventionens beaktande säkerställs även genom remissförfarandet under planprocessen.
Det tilltänkta bostadsområdet ska utformas tryggt och tillgängligt. Dess
tillgång till damm med badmöjlighet och närhet till natur ger goda förutsättningar för en bra livsmiljö. Tillgång till förskola och skola finns i närområdet.

Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009)

Kommunstyrelsen har beslutat att en checklista för jämställdhet ska användas som underlag vid alla beslut i nämnder.
Det tilltänkta området utgör en komplettering till befintligt bebyggelseområde. Områdets karaktär och utformning ger goda förutsättningar för ett
tryggt och jämställt boende.
Området knyter an till befintlig bebyggelse och aktiviteter i närområdet.
Detaljplanen säkerställer fri passage för det rörliga friluftslivet och en
damm med badmöjligheter, vilket ger möjligheter till ett aktivt och attraktivt friluftsliv i bostadens närhet för alla. Tillgång till kollektivtrafik finns i
närområdet.

Tillgänglighet

Området ligger i omedelbar närhet till huvudväg. Marken är plan, vilket ger
goda förutsättningar för funktionshindrade att röra sig, på såväl vägar som
gångstråk genom området. Parkeringsplatser reserveras på respektive
tomt.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö

Planförslaget har upprättats med utgångspunkt att hushålla väl med befintliga resurser. Bebyggelsens utformning och allmänhetens tillgänglighet
till området ger förutsättningar för en God bebyggd miljö och god hushållning med mark och byggnader i enlighet med de av riksdagen 2005 beslutade miljömålen.

Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer
- Biltrafik

Antalet tillkommande trafikrörelser från och till området bedöms inte vara
av sådan omfattning att störningar kommer att uppstå.

Miljökvalitetsnormer

Genomförandet av detaljplanen kommer inte att medföra att några miljökvalitetsnormer överskrids.

__________________________________________________________________________________
19 (20)

Region Gotland

PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
Gammelgarn Gartarve 4:1 m fl
2016-11-23
____________________________________________________________________________________________

BN 2013/891
Djurhållning

Ingen djurhållning finns inom eller i områdets närhet.

Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar 10 år efter det att beslut om antagande av detaljplanen vunnit laga kraft.

Övrigt

Lokalgata ska utföras enligt Region Gotlands standard. Se under rubrik
Gator och trafik.
Region Gotland är inte huvudman för allmän plats.

Medverkande tjänstemän

Detaljplanen har utarbetats på uppdrag av Arkivolt Arkitekter AB i samråd
med Stina Wester, planarkitekt, Samhällsbyggnadsförvaltningen, Region
Gotland.
Genomförandefrågorna har utvecklats i samråd med lantmätare Susanna
Collin och markingenjör Johanna Lindström, Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2016-11-23

Anders Rahnberg
planchef

Stina Wester
planarkitekt
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Teknikförvaltningen

Ärendenr TN 2017/659
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Per Seigerlund

Datum 2017-03-31

Tekniska nämnden

Yttrande samrådsförslag på förslag till detaljplan Visby
Pipdånen 5 & 6 (BN 2013/1866)
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att överlämna förvaltningens yttrande till
Byggnadsnämnden.
Bakgrund

Ifrågavarande detaljplanförslag har överlämnats för samråd. Planområdet
omfattar ca 20 000 kvm och utgörs av fastigheten Visby Pipdånen 5 & 6 som
båda ägs av Pipdånen i Visby AB. Fastigheten, som ligger ca 400 meter från
Söderport, mellan Stenkumlaväg och Järnvägsgatan.

Detaljplanens syfte är att länka ihop staden med fyra nya kvarter med en
blandning av flerbostadshus och verksamheter. Detaljplanen bedöms vara
förenlig med den fördjupade översiktsplanen. Området är i dag planlagt för
verksamheter förutom den södra delen som är planlagt för bostäder med
verksamheter i bottenvåningen. Genomförandetiden gick ut 2014-12-31.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Det finns inga allmänna platser inom planområdet men region Gotland är
huvudman för intilliggande allmän platsmark.
För trädallén längs Stenkumlaväg krävs marklov för trädfällning.
Angöring till fastigheten sker från Stenkumlaväg och Järnvägsgatan. Parkering
löses inom fastigheten. På grund av det centrala läget och med närhet till
kollektivtrafik har Parkeringstalet sänkts till 1,05 per lägenhet. Om exploatören
ordnar med bilpool kan parkeringstalet sänkas till 0,85. För att klara
parkeringskravet kan boendeparkeringen samutnyttjas med
verksamhetsparkeringen alternativt lösas med parkering i källarplan.
Bullerberäkning visar att riktvärdena klaras.
Planområdet ligger ca 50 meter från bensinmack vilket är ett tillräckligt avstånd
enligt Boverkets rekommendationer.
Området ska anslutas till det regionala VA-nätet. Befintliga VA-ledningar som
går genom området har reserverats i ett rättighetsområde (u-område).
Område ska anslutas till tele och fibernät och till GEABs elnät.
Avfallshantering sker genom regionens försorg, hämtställen ska vara
tillgängliga utan backningsrörelser.
Området ligger inom lågriskområde för radon. Inga kända fornlämningar finns
inom området.
Inom kvarteret har det tidigare funnits fordons- och måleriverkstad.
Exploatören ansvarar för att inom ramen för planarbetet utföra
kompletterande miljötekniska provtagningar.
Området ligger inom yttre vattenskyddsområde med låg sårbarhetsklass. Ett
genomförande av planen medför att graden av hårdgjorda ytor minskar och
därmed förbättras förutsättningar för ett ökat lokalt omhändertagande av
dagvatten. Dag- och dräneringsvatten ska omhändertas enligt gällande krav.
Exploatören ansvarar för och bekostar genomförandet av detaljplanen vilket
bla.a innebär geotekniska och miljötekniska undersökningar, eventuella
marksaneringar och eventuella arkeologiska undersökningar, anläggande av
byggnader, infrastruktur, innergårdar, parkering mm. Intäkterna hänförs till
uthyrning av planerade bostäder och lokaler.
Exploateringsavtal ska tecknas mellan region Gotland och exploatören.
Teknikförvaltningens yttrande avseende detaljplanen

Detaljplaneförslaget medför ett kvarter på ca 220 meter från den södra änden
till den norra. Ett släpp för gång- och cykeltrafik i öst-västlig riktning genom
kvarteret vore därför önskvärt. Förslagsvis som ett x-område där rätten säkras
genom avtal med mellan region Gotland och exploatören.
Förvaltningen har i övrigt inget att erinra mot förslaget till detaljplan.
Teknikförvaltningen
Patric Ramberg
förvaltningschef
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2016/1846
18 april 2017

Magnus Jönsson
Tf Enhetschef Vatten- och avfallsenheten

Tekniska nämnden

Begäran om anläggning av kommunalt vatten och avlopp
till Hideviken
Förslag till beslut

 Tekniska nämnden beslutar att anläggning av kommunalt vatten och avlopp
till Hideviken för närvarande inte kan erbjudas, då området inte ingår i den
långsiktiga planen för VA-utbyggnad på Gotland 2014-2022.
 Tekniska nämnden uppdrar åt förvaltningen att beakta en framtida anslutning
av Hideviken i den nu påbörjade revideringen av VA-planen.

Sammanfattning

Tre skrivelser har inkommit under 2016 och 2017 från 60 fastighetsägare i Hideviken
där dessa begär att Region Gotland inrättar kommunalt verksamhetsområde för
vatten och avlopp.
Samtliga skrivelser är besvarade med motiveringen att Hideviken inte ingår i den av
fullmäktige beslutade och fastlagda VA-planen för åren 2014-2022.
Den allvarliga vattensituationen på Gotland just nu är av sådan karaktär att de
åtgärder som är fastlagda i den reviderade VA-planens verksamhetsdel, beslutad av
tekniska nämnden 2016-03-23 (TN 2016/680), har högsta prioritet. En kommunal
anslutning är därför inte aktuell i dagsläget utan kan tidigast övervägas vid en
revidering av VA-planen.
Ärendebeskrivning

Tre skrivelser har inkommit under 2016 och 2017 där fastighetsägare i Hideviken
begär att tekniska nämnden beslutar om de krav som framförts i skrivelserna från de
boende i området.
Idag finns inget kommunalt verksamhetsområde för vatten och avlopp i Hideviken.
Området är i huvudsak bebyggt med fritidshus med inslag av permanentboenden
sedan 1930-talet och framåt. Det är idag långt till nuvarande ledningsnät för avlopp
och vatten då det inte finns något utbyggt ledningsnät i området eller ens i geografisk
närhet till Hideviken.
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Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2015/109

Det befintliga ledningsnätet har idag inte kapacitet nog för att klara en försörjning av
vatten och spillvatten till den grad som efterfrågas av fastighetsägarna.
Bedömning

Teknikförvaltningen bör på kort sikt prioritera tillgängliga resurser på utbyggnad av
Norra linan enligt den plan som tekniska nämnden har beslutat. Vattenläget idag på
Gotland är av sådan karaktär att de åtgärder som är fastlagda i VA-planen har absolut
högsta prioritet.
Hideviken är ett område där planer och bygglov i allt väsentligt ska styra mot
gemensamma lösningar. Förvaltningen har i två brev påtalat de möjligheter som finns
för nuvarande fastighetsägare att kunna koppla på sig på avloppsnätet via en
anslutningspunkt. Alla kostnader framtill anvisad förbindelsepunkt för vatten och
avlopp åligger abonnenterna. Av den anledningen är Hideviken inte ett prioriterat
område just nu för utbyggnad av kommunalt VA.
Idagsläget ingår inte anslutning av Hideviken i Region Gotlands VA-planering. En
anslutning kommer emellertid att beaktas i den nu påbörjade revisionen av VAplanen. I dagsläget kan dock ingen utfästelse göras om när Hideviken kan komma att
anslutas till kommunalt VA.
Ekonomiska konsekvenser

Hideviken finns inte med i den nuvarande VA-planen som utbyggnadsområde då
planer och bygglov ska styra mot gemensamma lösningar. Därför finns ingen
ekonomisk kostnadskalkyl framtagen vad det skulle komma att kosta VA-kollektivet
om en eventuell kommunal utbyggnad av vatten och avlopp skulle ske till området.
Då befintliga vatten- och avloppsledningar ligger geografiskt långt ifrån området
bedöms det som stora kostnader och kräver en omfattande omprioritering av
nuvarande VA-plan.
Oavsett anslutning av VA står fastighetsägarna i Hideviken för samtliga kostnader för
schaktarbete, ledningsdragning m.m. fram till anvisad anslutningspunkt.
Beslutsunderlag

Region Gotlands VA-plan, antagen av regionfullmäktige 2014-04-28 § 66.
Tjänsteskrivelser daterade 2016-06-20 och 2016-09-14.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till

Roland Pettersson, Hellvi Grindskviar 7, 624 50 Lärbro
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2016/1177
28 mars 2017

Katarina Nilsson
Verksamhetscontroller

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Betalsoppåsar som komplement till
betalsopsäckar
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Agneta Enderberg föreslår i ett medborgarförslag att Region Gotland borde erbjuda
betalsoppåsar som komplement till betalsopsäckar.
Teknikförvaltningen bedömer att efterfrågan av en mindre betalsopsäck skulle bli låg
vid en miljöstyrande prissättning. Införande av en mindre betalsopsäck i det
befintliga insamlingssystemet för hushållsavfall bedöms inte heller som lämpligt på
grund av förutsättningarna.
Ärendebeskrivning

Agneta Enderberg föreslår i ett medborgarförslag att Region Gotland borde erbjuda
betalsoppåsar som komplement till betalsopsäckar. Som motivering skriver hon att
betalsopsäcken är bra men det borde finnas en mindre påse som är lättare att ta med
till stranden eller andra utflyktsställen och kan kastas på lämpligt ställe när den är full.
Bedömning

Alla fastigeter som nyttjas ska ha ett abonnemang för fastighetens behov av
sophämtning. Hushållsavfall från utflykter och friluftsliv ska som huvudregel tas med
till den fastighet där man bor och vistas. Det kan vara den egna bostaden, en bostad
som man gästar eller hyr, ett hotell, en turistanläggning eller annat boende.
En mindre betalsopsäck skulle vid prissättning ligga nära den befintliga
betalsopsäcken. Det beror bland annat på att en stor del av priset utgörs av kostnader
för distribution och administration. Prissättningen i avfallstaxan bör också vara
styrande så att den inte gynnar att lämna blandat avfall i betalsopsäckar i stället för att
källsortera sitt avfall och lämna utsorterat matavfall och brännbart i avfallskärlen vid
sin fastighet.
Erfarenheter visar att mottagningsställen för avfall i första hand bör vara bemannade
för att undvika nedskräpning och felaktig avlämning av avfall. Etablering av nya
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2016/1177

lämpliga mottagningsställen bedöms därför inte kunna genomföras inom befintlig
budgetram.
Efterfrågan av en mindre betalsopsäck bedöms vara liten vid en miljöstyrande
prissättning. Införande av en mindre betalsopsäck i det befintliga insamlingssystemet
för hushållsavfall bedöms inte heller som lämpligt på grund av förutsättningarna
Beslutsunderlag

Agneta Enderbergs medborgarförslag om betalsoppåsar som komplement till
betalsopsäckar. Ärendenummer RS 2016/271. Ankomstdatum 2016-04-11.
Tjänsteskrivelse 2017-03-28 Medborgarförslag. Betalsoppåsar som komplement till
betalsopsäckar
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
RS registrator, förslagsställaren
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

betal-soppåsar som komplement till
betal"-sopsackarna

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

[x]
l ]

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning /l

2016-04-05

.

f

(nML&fz <r9

NamnförtydYigand/

•— —

Agneta Enderberg
Kappelshamn Flenvikevägen 113

Adress

Postadress

62455 Lärbro
E-postadress

agnetaenderberg@hotmail.com
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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l dagsläget finns ju möjlighet att köpa en sopsäck som man kan avlämna på lämpligt ställe när man
använt den färdigt. Det är ju jättebra, men det borde finnas en kasse i mindre format att köpa (tänk
en rulle med påsar) som är lättare att ha med.
Kassen kan man exempelvis ha med i bilen, eller ta med när man åker till stranden eller andra
utflyktsställen och lämna av när den är full på lämpligt ställe vilket säkert skulle uppskattas och
användas av många. För vart gör man annars av skräpet när man är på semester? Att samla det i
bilen i en soppåse är bättre än att slänga det längs vägarna eller någon annanstans.
Papperskorgar finns ju knappast längre, och finns de så är de fulla och så ligger det massor av skräp
runtom. Dessutom lämnar en del sina hushållssopor där också.

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2016/707
28 mars 2017

Katarina Nilsson
Verksamhetscontroller

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Utför all slamtömning vid fritidshus under
sommarhalvåret, maj - oktober
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Siv Key Nilson skriver i ett medborgarförslag att all slamtömning vid fritidshus
enbart bör ske under det snöfria sommarhalvåret.
Teknikförvaltningen arbetar kontinuerligt för utveckling av tjänsterna inom
slamtömningsuppdraget och mer kundfokuserade lösningar. Region Gotlands
avfallsföreskrifter och avfallstaxa är styrande för uppdraget. Synpunkterna i
medborgarförslaget är värdefulla för fortsatt utvecklingsarbete och kommer att tas
med i arbetet vid nästa översyn av avfallsföreskrifterna och avfallstaxan
Ärendebeskrivning

Siv Key Nilson skriver i ett medborgarförslag att all slamtömning vid fritidshus
enbart bör ske under det snöfria sommarhalvåret. Som motivering skriver hon att
ägaren åläggs hålla väg skottad och brunnen markerad under en treveckorsperiod vid
avisering av tömning av slambrunn på vintern. Det är omöjligt för ägare på fastlandet
att uppfylla och det är även en olägenhet för fastboende. Den som önskar tömning
annan tid får betala ett tillägg på 317 kronor per tömning. För att debitering ska bli
likvärdig för alla kunder bör alla slamtömning vid fritidshus ske enbart under det
snöfria sommarhalvåret. I annat fall bör ingen tilläggsavgift debiteras den som vill
ändra hämtningsperiod.
Regelbunden tömning av slamavskiljare sker områdesvis enligt ett schema och
aviseras inför tömningstillfället. Enligt avfallstaxan ska en avbeställningsavgift
debiteras om aviserad tömning avbeställs. Syftet med avgiften är att styra mot
planerade tömningar i stället för beställningar, vilket ger en effektivare tömning totalt
sett med mindre körsträckor.

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2016/707

Bedömning

Teknikförvaltningen arbetar kontinuerligt för utveckling av tjänsterna inom
slamtömningsuppdraget och mer kundfokuserade lösningar. Vissa förändringar har
redan genomförts som minskat antalet tömningar vid fritidshus vintertid.
Teknikförvaltningen har under 2016 påbörjat en översyn av tömningsplaneringen
och ser på möjligheter till anpassning av områden och schema med hänsyn till
bebyggelsetyp. Aviserad tömning av tvåkammarbrunnar vid fritidshus samordnas i
dag i större utsträckning med tömning av fastigheternas avloppstankar, som sker
under sommarhalvåret. Teknikförvaltningen strävar även mot kortare
aviseringsperioder och utveckling av tjänster som till exempel sms-meddelanden till
kund inför tömning.
Teknikförvaltningen bedömer att innehållet i medborgarförslaget inte kan
genomföras i helhet och på kort sikt. Synpunkterna är ändå värdefulla för fortsatt
utvecklingsarbete och kommer att tas med i arbetet vid nästa översyn av
avfallsföreskrifterna och avfallstaxan.
Beslutsunderlag

Siv Key Nilsons medborgarförslag om att utföra all slamtömning vid fritidshus under
sommarhalvåret, maj - oktober. Ärendenummer RS 2016/81. Ankomstdatum 201602-02.
Tjänsteskrivelse 2017-03-28 Medborgarförslag. Utför alla slamtömning vid fritidshus
under sommarhalvåret, maj - oktober.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
RS registrator, förslagsställaren
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Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Utför all slamtömning vid fritidshus under sommarhalvåret, maj - oktober.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Tömning av slambrunn vid fritidshus sker i dag
under vintern pä delar av norra ön.Den som önskar
annan tid får betala en tilläggskostnad på 317:-, ett
ökning på ca 38%. Tömning kan t.ex aviseras under
en 3-veckorsperiod i februari, när ägaren åläggs
hålla vägen skottad och brunnen markerad. Ägare
på fastlandet kan omöjligt uppfylla detta, även för
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till interaetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

(X]
(~~l

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kap behandlas som ett medborgarförslag.
/ 5 .
//
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Siv Kev Nilson

Namnteckning

Datum

2016-02-01

Namnförtydligande
Adress

/

S:t Hansgatan 33
62156Visbv

Postadress

E-postadress

sivkev@telia.com
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

fastboende på ön är det en stor olägenhet. Utöver
tilläggskostnaden kan ägare på fastlandet alltså behöva betala
för snöröjning - eller ta en 3-veckor vintersemester på ön.
Dessa extra pålagor drabbar alltså enbart de kunder som har
oturen att vara listade under vinterhalvåret, vilket kan synas
juridiskt tveksamt.
För att debiteringen skall bli likvärdig för alla kunder bör all
slamtömning vid fritidshus ske enbart under det snöfria
sommarhalvåret. Då hämtning utan problem kan utföras om
tilläggsavgiften betalas borde det alltså vara möjligt. För detta
krävs en omprioritering, då en del fastboende i samma område i
dag får sina slambrunnar tömda sommartid. Saknas förmåga till
detta bör ingen tilläggsavgift debiteras den som vill ändra
hämtningsperiod.
Då påpekanden om detta hos Teknikförvaltningen inte fått
något gehör, överlåter jag frågan till Regionfullmäktige.

Visby 1 febr. 2016

A
Siv Key Nilson

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Anita Carlsson
Enhetschef Kollektivtrafikenheten

Ärende TN TN 2017/771
27 mars 2017

Tekniska nämnden

Kollektivtrafik Gotland, förstudie
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade den 17 december 2013 att förvaltningen tillsammans
med barn- och utbildningsförvaltningen hitta former för en samordning av
kollektivtrafik och skolskjutsar. En förstudie har nu genomförts. Förstudien skall
användas som ett kunskapsunderlag för ett vidare arbete med samordningen av
trafikslagen och en eventuell framtida organisationsförändring. Trafikavtalen för
landsbygdstrafiken på Gotland, stadstrafiken i Visby samt skolskjutsavtalen går ut
under 2019.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Bilaga. Kollektivtrafik Gotland, förstudie
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Teknikförvaltningen

Ärendenr TN 2017/773
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 30 mars 2017

Tekniska nämnden

Redovisningsprinciper för planerat underhåll fastigheter

Förslag till beslut






Tekniska nämnden beslutar hemställa hos regionfullmäktige om att nya
budget- och redovisningsprinciper för planerat underhåll av fastigheter
antas.
Tekniska nämnden beslutar att driftbudgeten 2018 för planerat underhåll sänks med 40 mkr.
Tekniska nämnden beslutar om att begära 40 mkr i investeringsbudget
för planerat underhåll år 2018.
Tekniska nämnden föreslår att nämndernas internhyror sänks med 30
mkr till år 2018.

Bakgrund
Krav på komponentredovisning har införts för kommuner och landsting och
gäller från och med januari 2014. Komponentredovisning medför att en tillgång såsom en byggnad delas in i ett antal komponenter som skrivs av var för
sig med olika avskrivningstider.
Planerat underhåll blir investering

Genom det nya regelverket skall utbytet av komponenten räknas som en tillgång och aktiveras i balansräkningen. Tidigare har man ansett att utbyte av en
komponent till samma standard är en driftkostnad medan en standardhöjande
åtgärd har räknats som en tillgång. Utbyte av komponent görs oftast genom
planerat underhåll. Som exempel utbyte av fönster, tak och ventilationsanläggningar mm. Även inre underhåll såsom målning av väggar eller byte av golvmatta räknas som utbyte och skall bokföras som en tillgång. Det vill säga aktiveras i balansräkningen och få en avskrivningstid.
En effekt av detta är att delar underhållskostnader måste flyttas från driftbudget till investeringsbudgeten.
Besöksadress Visborgsallén 19
Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

E-post registrator-tn@gotland.se
Webbplats www.gotland.se
Org nr 212000-0803
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Teknikförvaltningen

Ärendenr TN 2017/742

Region Gotland

Kostnadsföras direkt eller aktivering

Under ett år förekommer det en mängd olika underhållsåtgärder från stort till
smått. Att aktivera alla underhållsåtgärder medför en stor administrativ arbetsuppgift. Därför föreslår Sveriges kommuner och landsting att en beloppsgräns
införs. Åtgärder under beloppsgränsen kostnadsförs då direkt. I riktlinjer för
komponentredovisning som är antagen av RS fastslås att för att undvika en
orimlig administrativ arbetsbörda ska planerade underhållsåtgärder som understiger 400 tkr per anläggningstillgång redovisas som en driftskostnad när de inträffar.
År 2014 genomförde FFA underhållsåtgärder på 85 anläggningar (byggnader)
varav 55 st. kostade under 400 tkr. Det sammanlagda värdet av dessa 55 åtgärder uppgick till ca 5 mkr. År 2017 uppgår budgeten för planerat underhåll till
39 mkr. 2017 års budget är reducerad med ett avkastningskrav på 9 mkr. Utan
avkastningskravet hade budgeten för planerat underhåll varit 48 mkr. Av de 48
mkr föreslås 40 mkr flyttas över till investeringsbudgeten och 8 mkr blir kvar i
driftbudgeten för år 2018.
Bedömning
Från drift till investering och internhyra

Det betyder att 2018 års driftbudget för fastighetsavdelningen kan minskas
med 40 mkr på grund av ändrad finansiering. Av denna minskning på 40 mkr
för planerat underhåll kan 33 mkr hänföras till de lokaler som finansieras med
internhyra resten på 7 mkr finansieras genom externa hyror. Den skattefinansierade delen är bara ca 0,3 % vilket motsvara bara några hundratusen kronor.
De nya redovisningsprinciperna får konsekvenser för internhyrorna som är baserad på en självkostnad. Detta medför att internhyran 2018 kan sänkas med
33 mkr. De årliga investeringarna för planerat underhåll på 33 mkr skapar kapitalkostnader på ca 3 mkr per år. För 2018 kan därför internhyrorna sänkas med
30 mkr för att därefter årligen öka med 3 mkr.
Ökning av driftkostnader kommer att sker när investeringsutgifter för planerat
underhåll aktiveras. Avstämning av driftkonsekvenser ska ske årligen i samband med upprättande av strategisk plan och budget.

Teknikförvaltningen
Patric Ramberg

Teknisk direktör

Björn Sandqvist

Avdelningschef
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/801
3 april 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Särredovisning VA
Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner särredovisningen för VA-verksamheten 2016.

Sammanfattning

Enligt vattentjänstlagen skall VA-kollektivet redovisas skilt från annan skatte- och
avgiftsfinansierad verksamhet. Detta innebär att ett separat bokslut med resultat- och
balansräkning skall upprättas för VA-verksamheten. Särredovisningen för VAverksamheten har sammanställts för år 2016 och är i överensstämmande med
uppgifterna i regionens årsredovisning.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
till
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Vatten- och avloppsverksamheten
i Region Gotland 2016

O msl a gs bi ld: Va t t env erk et i Få rös und
T ek ni k fö rva lt ni ngen, Regio n Go tl a nd, 20 15
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Förvaltningsberättelse
Region Gotlands vatten- och avloppsverksamhet ansvarar för produktion och leverans av vatten till abonnenter, samt rening och ha ntering av spillvatten och dagvatten inom fastställda verksamhetso mråden och för abonnenter anslutna enligt avtal.
Resultat 2016
Det ekonomiska resultatet för år 2016 uppgick till -2 339 tkr (-763 tkr). Det
negativa resultatet ska återställas inom tre år från räkenskapsåret.
I resultatet ingår periodiserade anläggningsavgifter med 8 523,3 tkr (7 094 tkr)
samt ränta på balanserade anläggningsavgifter med 7 512 tkr (6 177 tkr).

Resultat 5 år
2012

2013

2014

2015

2016

Resultat, mkr

4,7

5,2

11,8

-0,8

-2,3

Eget kapital, mkr

0,8

6,0

17,8

0

-2,3

Från år 2015 redovisas överskott inom VA-verksamheten som förutbetalda intäkter.
De totala förutbetalda intäkterna uppgick i bokslutet 2015 till 11 875 tkr och utgör
en fond för framtida investeringar för VA-verksamheten.

Anläggningsavgifter
Under året inbetalades 22,8 mnkr (35,7 mnkr) i anläggningsavgifter från nytillkommande abonnenter. Dessa balanserades för successiv resultatföring. Totalt
finns balanserade anläggningsavgifter med 201,1 mnkr (186,8 mnkr) vid utgången av 2016. Den periodiserade intäkten från anläggningsavgifter var
8,5 mnkr och ränta 7,5 mnkr. Utvecklingen av inkommande anläggningsavgifter
redovisas nedan för perioden 2012-2016.
Anläggningsavgifter, mnkr
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Redovisningsprinciper

Redovisningsprinciper
Enligt vattentjänstlagen skall VA-kollektivet redovisas skilt från annan skatte- och avgiftsfinansierad verksamhet. Detta innebär att ett separat bokslut
med resultat- och balansräkning skall upprättas. Överskott skall redovisas
som förutbetalda intäkter och underskott ska redovisas mot eget kapital
och återställas inom tre år.
Anläggningsavgifter balanseras som skuld till kollektivet och resultatförs
genom periodisering under avskrivningstiden (f.n. 25 år).
Interna poster i VA-verksamheten har eliminerats i resultaträkningen med
totalt 5 049 tkr.
Overhead- och administrationskostnader
I nedanstående tabell redovisas de OH-kostnader och administrativa kostnader som redovisats mot VA-verksamheten.

2012

2013 2014 2015

2016

Gemensamma kostnader OH, tkr

3 134

4 756 6 690 5 465

5 769

Debiteringstjänster/kundtjänst, tkr

1 514

1 662 1 362 1 801

1 836

Serviceförvaltningens kravverksamhet, tkr

157

Totalt, tkr

4 805

97

97

97

97

6 515 8 149 7 363

7 702

De gemensamma ”overhead” kostnaderna utgörs av förvaltningsövergripande kostnader såsom ledning och gemensamma köpta tjänster. Dessa
fördelas på samtliga verksamheter.

Måluppfyllelse
Tillgänglighet till VA-system skall vara 100%
-

Inga längre avbrott av vattenleveranserna har skett under året dvs.
målet 100% tillgänglighet har uppnåtts.

Kundnöjdhet avfallshantering och VA-försörjning skall överstiga 80%
-

Vatten- och avlopp, får omdöme 53 (68) mot genomsnittet för kommuner som är 79.

-

Tolkningen av omdömet är att gränsen för ”nöjd” är 55 och över 75
tolkas som ”mycket nöjd”.
4

-

Resultatet är en försämring jämfört med 2015. En förklaring till resultatförsämringen kan vara att regionen infört anslutningsstopp till
VA-nätet på södra Gotland. Regionen har de senaste åren även infört bevattningsförbud tidigare på sommaren pga. vattenbrist.

Debiterad vattenmängd skall utgöra minst 85% av producerad mängd
-

Den debiterade vattenvolymen under 2016 uppgick till 3 311 000 m3
av levererad vattenmängd, 3 654 000 m3, vilket innebär 90,6% av
den producerade mängden. Detta värde ligger över målvärdet och är
bättre jämfört med 2015.

Verksamheten skall vara helt avgiftsfinansierad och finansieringsgraden
skall vara 100% över en 3-årsperiod
- Resultatet för 2016 innebar en finansieringsgrad med 99,5%. Årets underskott med -2 339 tkr redovisas mot eget kapital som blir negativt .

Vatten med godkänd kvalitet skall produceras och distribueras dygnet runt
-

Under 2016 har 822 vattenprov tagits. Inga av dessa har bedömts som
otjänliga.

-

En vattentäkt har stängts pga klagomål från kund på främmande lukt.
Omfattande provtagning gjordes och vatten bedömdes otjänligt. Det
konstaterades en förorening i vattentäkten.

Alla reningsanläggningar skall uppfylla ställda krav
-

Under 2016 har reningsverken i Visby, Klintehamn samt Slite fungerat
bra. Resultatet av utsläppskontrollen visar på god funktion på rening sverken. Årsmedelvärdena kan hållas för totalfosfor och syreförbrukande ämnen.

-

Totalt har 5 712 553 m3 spillvatten behandlats.

Genomförande av VA-utbyggnadsplanen skall vara 100%
-

Under år 2016 har utbyggnaden enligt VA-planen fortsatt att halka
efter bland annat beroende på överklaganden av upphandlingar, personalresursbrist och nya priortieringar.
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Viktiga händelser under året 2016


Bristen på dricksvatten blev 2016 större än någonsin tidigare, men
efter flera insatser som Spara vatten kampanj, total bevattning sförbud, en betydande trycksänkning och mycket tur med vädret så
blev det aldrig kris. Det överskott av dricksvatten som fanns i Fårösund och Herrvik kördes till respektive Ljugarn och Visby. Besparingen av dricksvatten uppskattas till 200 000 – 250 000 m3, samtidigt som rekordmånga besökare besökte Gotland.
Det är rekordlåga grundvattennivåer på Gotland, Öland o flera stä llen i östra Sverige. Även Tingstäde träsk hade från maj till september rekordlåg nivå. Under flera månader fanns risk att vattendomen inte skulle räcka till.
Tekniska nämnden har även beslutat om anslutningsstopp tills
bräckvattenverket i Kvarnåkershamn står klart.



I augusti invigdes Herrviks bräckvattenverket av Tommy Gardell,
tekniska nämndens ordförande. Bräckvattenverket kommer att
kunna försörja stora delar av Östergarnslandet och Katthammarsvik
med avsaltat Östersjövatten.



Under 2016 har teknikförvaltningen påbörjat VA-utbyggnaden avseende ledningsnät mellan Burgsvik-Nisseviken-Klintehamn.



Ultramembran är driftsatt i Klintehamns vattenverk, vattentäkten
har så höga halter av koliforma bakterier att ett ytligare rening ssteg är nödvändig.



Under 2016 har teknikförvaltningen påbörjat planering/projektering
för ombyggnad av avloppsreningsverk i Fårösund, Klintehamn samt
Katthammarsvik.



Grundvattentäkten i Tingstäde blev i början av april månad föror enat av kemiska ämnen till en sådan grad att boende med ko mmunalt dricksvatten fortfarande får dricksvatten från stora verket i
Tingstäde som har Tingstäde träsk som vattentäkt.



Provpumpning i Ava på Fårö med mycket bra resultat. Vattentäkten
upptäcktes med undersökningen SkyTEM som gjordes av Sveriges
geologiska undersökningar hösten 2014. Vattnet från provpumpningen desinfekterades och användes som dricksvatten på Fårö.
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Endast enstaka transporter med dricksvatten kördes till Fårö.


Under 2016 överklagades Miljöprövningsdelegationens beslut att
ändra VA-avdelningens villkor för lagringstid av spillvatten för bevattning i Hemse bevattningsanläggning. Det betyder att avde lningen nu igen måste lagra vattnet i 5 månader i Hemse och inte 1
månad som i Roma. Det kommer därmed bli mindre vatten tillgän gligt för bevattning ifrån Hemse dammarna.



Avdelningens dispens från Naturvårdsverket att lägga avloppsslam
på salixodlingar förlängdes till 1/1-2019 och blev utökad till att
även gälla jordbruksmark. Under 2016 kom 0 ton avloppsslam ut
på salixmark men däremot ca 250 ton på gotländsk landbruksmark.
Kostnaden för slam har minskat då mycket har gått som anläggningsjord.



Omorganisation genomfördes av VA-verksamheten. Hela driftavdelningen och projekteringen för underhåll och reinvesteringar
finns numera på VA-avdelningen. Utveckling och genomförande av
VA-planen finns på Planering och Utveckling.
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Investeringsredovisning 200 8-2016

2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016
Investeringsutgifter,
mnkr

49,9

77,1

35,7

69,9

69,9

56,6

67,8

57,1

39,0

Den sammanlagda investeringsvolymen under året uppgick till 39,0 mkr,
inkl exploateringsprojekt. Projekt bedrevs enligt VA-planen med omfattande
utbyggnad av ledningsnät samt inom befintliga verk och anläggningar för
vattenproduktion och avloppsrening. De stora investeringsprojekten inom
VA-verksamheten redovisas i nedanstående tabell.
Projekt
Budget 2016, tkr
Herrviks bräckvattenverk
12 908
VA-ledning Burgsvik-Klintehamn
20 282
Gotlands vattenförsörjning
2 645
Ledningsutbyggnad
1 035
Sanering VA-ledningsnät
926
Roma vattenverk
3 000
Kvarnåkershamn bräckvattenverk
4 000
Klintehamn AvloppsReningsVerk
17 405
Fårösunds AvloppsReningsVerk
10 000
Katthammarsviks AvloppsReningsVerk
9 616

Utfall 2016, tkr
10 030
2 361
2 333
2 752
3 642
305
1 264
2 956
405
774

Avvikelse, tkr
2 878
17 921
312
-1 717
-2 716
2 695
2 736
14 449
9 595
8 842

Underhåll ledningsnät
Underhållskostnaderna på ledningsnätet uppgick till totalt 8,9 mnkr år 2016
(10,3 mnkr). Underhållskostnaderna har stabiliserats runt 10 mnkr de senaste åren. Åtgärderna utgörs främst av akuta reparationsåtgärder. I nedanstående diagram redovisas underhållskostnader för perioden 2002 -2016.

Underhållskostnader ledningsnät:
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Vattenleveranser och debitering
2012

2013

2014

2015

8

2016

De levererade volymerna låg på 3,6 miljoner m3 för år 2016, att jämföras med år
2015 som var 3,9 miljoner m3 . Den debiterade (förbrukade) volymen var 3,3 miljoner m3. Debiteringsgraden ökade från 87,2% för år 2015 till 91,7% år 2016.

Levererad resp. debiterad vattenvolym 2008-2016:

5
Miljoner m3

4
3

Levererad

2

Debiterad

1
0
2008 2010 2012 2013 2014 2015 2016

Utveckling på sikt


Situationen med vattenbrist är ännu inte löst. Kvarnåkershamns
bräckvattenverk kommer inte att kunna lösa södra Gotlands va ttensituation förrän till våren 2019. Mycket görs för att mildra effe kterna av ytterligare en sommar med dricksvattenbrist.



Ledningsnätet på södra Gotland byggs ut och uppgraderas, projektet ”Södra Linan”, för att säkerställa framtida behov av dricksvatten plus stödja Visby med vatten.



Översikt av Visby och norra Gotlands framtida vattenförsörjning
har påbörjats.



Klintehamns avloppsreningsverks utbyggnad kommer att genomföras under 2017 och 2018. Detta kommer tillsammans med Vattenverket i Kvarnåkershamn förbättra VA-situationen på södra Gotland
avsevärt.



Utredning/diskussioner pågår om Katthammarsvik avloppsrening sverks placering och möjligheter att använda behandlat vatten för
bevattning.



Arbetet med inrättande av vattenskyddsområden på Gotland fortsätter enligt plan.
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Resultaträkning 2016
Tkr
Budget

Utfall

Avvikelse

-160 977

-165 127

INTÄKTER
Taxor och avgifter
Bidrag
Summa intäkter

4 150

-580

-707

127

-161 557

-165 834

4 277

8 166

10 310

-2 144

19 056

17 158

1 898

KOSTNADER
Material, inventarier
Entreprenad, köp av verksamhet
Konsulter

5 477

3 517

1 960

Personalkostnader

30 994

29 108

1 886

Personalomkostnader PO

11 972

11 534

438

Förbrukningsmaterial
Övriga verksamhetskostnader
Summa kostnader
Avskrivningar byggnader
Avskrivningar maskiner och inventar
Summa avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

7 298

8 071

-773

33 391

40 417

-7 026

116 354

120 115

-3 761

25 825

28 473

-2 648

0

0

0

25 825

28 473

-2 648

-19 378

-17 246

-2 132

Intern ränta intäkter

-6 177

-7 512

1 335

Intern ränta kostnader

25 555

27 096

-1 541

0

2 339

-2 339

100,0%

99,6%

-0,4%

Årets resultat
INTÄKTSFINANSIERINGSGRAD
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Balansräkning 2016
tkr
Not

2016

2015

693 036

683 149

Anläggningstillgångar
Mark, byggnader och tekniska anläggningstillgångar
Maskiner och inventarier

0

0

Finansiella anläggningstillgångar
Summa anläggningstillgångar

1

292
693 328

374
683 523

Omsättningstillgångar

2

17 949

25 325

711 277

708 848

-2 339
-2 339

0
-763

Summa tillgångar
Eget kapital, avsättningar och skulder
Eget kapital
- därav årets resultat

3

Avsättningar

4

5 178

4 719

Långfristiga skulder

5

693 036

683 149

Kortfristiga skulder

6

Summa eget kapital, avsättningar och skulder

15 403

20 980

711 277

708 848

13 129
2 563

11 343
2 215

Ställda panter och ansvarsförbindelser
Pensionsförpliktelser intjänade före 1998
- därav särskild löneskatt

Verksamhetsmått resp. nyckeltal
2016

2015 Differens

Vattenverk, m 3 producerad/levererad

3 654 000

3 952 000

-298 000

Vattenverk, fakturerad m 3

3 311 000

3 439 000

-128 000

Renat avloppsvatten, m 3

5 712 553

6 104 165

-391 612

8,9

9,8

-0,9

Underhållskostnader ledningsnät, mnkr
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Noter
Not 1 – Finansiella anläggningstillgångar, tkr
2016
Andel av pensionsmedel
Lån till fastighetsägare för anläggningsavgifter
Summa

2015

0
292
292

0
374
374

2016

2015

11 587
832
81
995
4 454
17 949

7 570
2 646
114
746
14 250
25 325

Not 2 – Kortfristiga fordringar, tkr

Kundfordringar
Mervärdesskatt
Kortfristig del av lån för anläggningsavgifter
Kortfristig placering andel av pensionsmedel
Övriga kortristiga fordringar
Summa

Not 3 – Eget kapital, tkr
2016
Ingående eget kapital
Justering för högt redovisat kapital
Justering egen finansiering investering
Justering omklassificering EK till långfristig skuld
Årets resultat
Utgående eget kapital

2015

0
0
0
0
-2 339
-2 339

17 934
-296
-5 000
-11 875
-763
0

2016

2015

4 167
1 011
5 178

3 798
921
4 719

Not 4 – Avsättningar, tkr

Avsättning för pensioner
Avsättning för särskild löneskatt för pensioner
Summa

Not 5 – Långfristiga skulder, tkr
2016
Långfristiga lån
Investeringsfond
Förutbetalda anläggningsavgifter
Summa

480
11
201
693

067
875
094
036

2015
484
11
186
683

432
875
842
149

Not 6 – Kortfristiga skulder, tkr
2016
Leverantörsskulder
Mervärdesskatt
Semesterlöneskuld
Pensionskostnad individuell del
Interimsskulder
Summa

7
2
3
1

570
897
129
700
107
15 403

12

2015
11 990
1 893
3 152
1553
2 394
20 980

Teknikförvaltningen
Telefon 0498-269000
www.gotland.se
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1. Sammanfattande kommentar om måluppfyllelse
Periodens resultat för Teknikförvaltningen är positivt med 2 735 tkr, vilket kan jämföras med föregående år då det var negativt med -378 tkr. Den ekonomiska helårsprognosen visar på ett positivt resultat
med 622 tkr. Prognosen baseras på försiktiga bedömningar eftersom den endast bygger på tre månaders
verksamhet.
Personalkostnaderna för perioden uppgår till 37 184 tkr, vilket är ett överskott mot periodens budget
med 6 091 tkr. Personalkostnaderna för motsvarande period 2016 uppgick till 38 188 tkr, vilket var ett
överskott med 3 822 tkr. Den positiva avvikelsen beror på att ett flertal tjänster är vakanta.
Tekniska nämndens investeringsutgifter 2017 beräknas bli 565 878 tkr, vilket är inom ramen för investeringsbudgeten som uppgår till 636 624 tkr. Investeringsutgifterna för perioden uppgår till 82 609 tkr,
vilket är högre än föregående år då de uppgick till 65 292 tkr.
I nedanstående tabell redovisas Teknikförvaltningens budget och utfall för perioden januari-mars 2017.
Intäkter och kostnader har periodiserats i enlighet med anvisningarna.
Periodens
Budget, tkr

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Periodens
Utfall, tkr

Avvikelse, tkr

261 585

244 585

-17 000

-292 090

-272 355

19 735

-30 505

-27 770

2 735

De totala nettokostnaderna för perioden uppgår till -27 770 tkr vilket kan jämföras med motsvarande
period 2016 då nettokostnaderna uppgick till -34 590 tkr. De minskade nettokostnaderna beror bl.a. på
att internräntan sänkts från 4 procent till 2 procent. Den ändrade finansieringsmodellen för Regionstyrelseförvaltningen innebär också lägre kostnader för teknikförvaltningen eftersom de redovisas centralt
mot Regionstyrelseförvaltningen. I utfallet har hänsyn tagits till upplupna intäkter för statsbidrag
inom gator och vägar, sanering av förorenad mark, internationella uppdrag samt minskad vattenförsäljning.
Enligt beslut i regionfullmäktige har budgeten för planerat underhåll av fastigheter minskats med totalt
9,0 mnkr år 2017. Budgetminskningen gäller endast för år 2017.
I nedanstående tabell redovisas Teknikförvaltningens årsprognos samt nettokostnader för perioden
januari-mars 2017 uppdelat på verksamheterna ledning, skattefinansierat, avgiftsfinansierat samt fastighetsförvaltning.
Uppdrag

Ledning och TN
Projektledning
Skattefinansierat
Avgiftsfinansierat
Fastighetsförvaltning
intäktsfinansierat
Total

Periodens
Budget, tkr

Periodens
Utfall, tkr

Avvikelse,
tkr

Prognos,
tkr

-627

-477

150

-468

0

-384

-384

0

-29 927

-27 422

2 505

-2 446

0

1 356

1 356

3536

49

-843

-892

0

-30 505

-27 770

2 735

622
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2. Väsentliga/ kritiska händelser
Enligt anvisningarna ska förvaltningens mål följas upp och redovisas till regionfullmäktige i delårsrapport nr 2. Någon uppföljning av målen görs därför inte i delårsrapport nr 1. Förvaltningens mål
redovisas här nedan.

Teknikförvaltningens mål

Region Gotlands styrmodell är övergripande för alla verksamheter. Det innehåller sex Målområden
fördelat på perspektiven samhälle och verksamhet. Målområden under samhällsperspektivet är social
hållbarhet, ekonomisk hållbarhet, ekologisk hållbarhet.
Målområden under verksamhetsperspektivet är kvalitet, medarbetare och ekonomi.
För varje målområde finns det underliggande mål. Nedan redovisas de mål under respektive målområde som är tillämpliga för teknikförvaltningen:
Social hållbarhet
 Gotlänningar känner sig delaktiga
 Ett jämställt och jämlikt Gotland
Ekonomisk hållbarhet
 Ett gott näringslivsklimat
 Långsiktigt goda och stabila kommunikationer
Ekologisk hållbarhet
 Säkra tillgången till vatten av god kvalitet
 Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön
 Gotlands klimatavtryck ska minskas
 Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar energi
Kvalitet
 God tillgänglighet till Region Gotland
Medarbetare
 Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
 Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna
 Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
 Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa
Ekonomi
 Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden
 Regionens materiella tillgångar ska vårdas
 Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden
 Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkterna och generella statsbidrag
 Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 procent

Kommentar
Måluppfyllelsen kommer att redovisas i samband med framtagandet av delårsrapport nr 2.

Teknikförvaltningen
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Viktiga och kritiska händelser redovisas i punktform här nedan.
Hamnverksamhet


Kryssningskaj Visby – Produktionen av kajdäck till tillfartsbro, kaj och yttre förankringspunkter (dykdalber), samt rör och pumpstationer till det framtida utjämningsbassängen för
spillvatten från kryssningsfartygen är slutförd och ankom Visby 31 mars från Swinoujscie i
Polen. Beslut till bygglov för terminalbyggnaden med tillhörande landområde är beviljad. Detaljprojektering av landområde pågår. Projektet följer tidplan vid avstämning mars 2017.



Muddring av farleden och hamnbassängen i Klintehamn – Projektet har varit framgångsrikt och produktionen har slutförts under perioden. Slutreglering av ekonomin pågår och projektets ekonomiska utfall bedöms bli inom budget. Prickning av farleden är utförd och nu väntar godkännande av Transportstyrelsen.



Renovering av färjeläge 2 Visby - Arbetena går bra och tidsplanen hålls. Därmed kommer
arbetena vara avslutade i god tid före Almedalsveckan som inte kommer att begränsas av projektet.



Muddring färjeläge 5 Visby – Muddringen i färjeläge 5 har kunnat slutföras under perioden.
Därmed kan vi nu avsluta den entreprenad som vi haft tvist om sedan 2009. Linjetrafiken i färjeläge 5 är nu mer robust och mindre känslig för extremt lågvatten.

Avfallsverksamheten


Investeringsprojektet Slite avfallsanläggning och ÅVC har återstartats under 2017 efter att ha
legat vilande under andra halvan av 2016. Projektets syfte är att utveckla avfallshanteringen
inom Slite avfallsanläggning och på öns återvinningscentraler. Projektet befinner sig under
2017 ännu på planeringsstadiet och 100 mnkr finns i gällande investeringsplan för projektet
som beräknas hålla på ända till 2022.



Öppettiderna och tillgängligheten till Region Gotlands återvinningscentraler har diskuterats under en längre tid. En kundundersökning gällande serviceutbudet har genomförts som informerades till tekniska nämnden under februari 2017.



Arbetet med att revidera avfallstaxan har påbörjats under vintern 2017. Arbetet beräknas
pågå under hela 2017 och kommer att fokusera på de delar av taxan som omfattar slamuppdraget och fraktioner till återvinningscentraler.



Arbetet med att revaqcertifiera Visby avloppsreningsverk kommer att påverkar lakvattenhanteringen på tidigare Visby deponi. Ett projekt kommer att arbeta med frågan under året för att
hitta en hållbar och annan hantering som avfallsverksamheten kan arbeta vidare med.



Ett investeringsprojekt gällande en modernisering av Visby återvinningscentral har planerats under vintern. Tanken är att se över logistikflödena och förbättra tillgängligheten för allmänheten och arbetsmiljön för personalen som arbetar på plats. Projektet beräknas pågå under
en stor del av 2017 och 2018.

Teknikförvaltningen
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VA-verksamheten


Under 2017 kommer en ny VA-strategi att tas fram som kommer att utgöra ett styrdokument
för Region Gotlands VA-utbyggnad de kommande åren.



Inrättandet av vattenskyddsområden för att skydda våra vattentäkter är ett långsiktigt arbete som pågår löpande. Arbetet är just nu inriktat mot Åminne, Kappelshamn och Bästeträsk.
Visby ligger ännu och väntar på beslut från regeringsrätten. Under 2017 kommer en samhällsekonomisk analys att tas fram för Roma tillsammans med en konsult. Syftet är att belysa frågan ur flera perspektiv vad effekterna kan blir vid ett införande.



Arbetet med att ta fram nya vattendomar på Fårö, Lojsta och i Vibble pågår löpande tillsammans med VA-avdelningen och en konsult. En uppföljning och återrapportering av det arbetet kommer att göras under våren.



Dagvattenstrategin beslutades av tekniska nämnden i mars.



Brist på vatten – under början av året ligger grundvattennivåerna i stora magasin fortsatt
mycket under det normala. Situationen för 2017 är ännu kritisk när det gäller tillgången på
dricksvatten även om situationen i små grundvattenmagasin ser något bättre ut än motsvarande
nivå för 2016. Fjolårets ”Spara-vatten kampanj” har åter satts igång med information ut till
bland annat skolelever.

Mark- och stadsmiljö


Arbetet med uppförande av en ny lekplats i Hemse pågår.



Investeringsprojektet ”Infrastruktur kryssningskajen” pågår.



Arbetet med stadsmiljöprogrammet är uppstartat och ett antal workshops har genomförts för
den som behandlar riktlinjer för uteserveringar.



Flertalet av avtalen för stadsodling enligt stadsodlingsstrategin är klara.



Förslag till skogspolicy är framtagen.



Upphandling av cirkulationsplatsen i korsningen Norra Hansegatan/Broväg/Atlasgatan är
upphandlad. Byggprojektet startar den 18 april.



Ramavtal med GEAB är förlängt för utbyte av belysning som skall vara klart 2019.



Markingenjörer genomför arbetet med ledningsrätter för VA på södra linan, Roma kyrkby och
Tofta.



Avtal skrivs med exploatörer på A7-området.



Arbetet fortgår med utbyggnad av fiber i Visby innerstad.



Tjänster kopplat till Almedalsveckan har utvecklats och blivit mer digitala.

Teknikförvaltningen

7

Kollektivtrafiken


Arbete med att slutföra förstudien kring kollektivtrafik och skolskjuts till år 2019 pågår.



Förberedelser inför uppdatering av biljettsystemet i kollektivtrafikbussarna samt inför införandet av informations skärmar i bussarna pågår.

Teknikförvaltningens kundtjänst


Brevet med planering av hämtning av avfall till alla restauranger inför sommaren och almedalsveckan har gått ut, kundtjänsten arbetar med frågan efterhand det inkommer.



Arbetet med att uppdatera och skriva rutiner görs fortlöpande.



Två personer är utlånade till team avfall för att stärka upp på handläggningssidan.



En person kommer att lånas ut till Mark- och stadsmiljöenheten från kundtjänst under fyra
månader för att stödja trafikplanerarna där det idag är en vakans.



Sommarpersonal är rekryterad.

Fastighetsförvaltning


Arbetsbelastningen har ökat på fastighetsavdelningen eftersom medarbetare slutat.



FFA har fått ett nytt uppdrag att tillhanda bostäder till nyanlända, vilket är en utmaning att
klara av. Uppdraget innebär att FFA skall hitta boenden samt även anpassa befintliga lokaler
till boenden.



Avdelningen har fått minska budgeten för planerat underhåll med 9 miljoner kr för 2017.



Investeringsbudgeten för fastighetsavdelningen uppgår till ca 38 mnkr, inklusive kompletteringsbudgeten, bedömningen är att anslaget kommer att förbrukas. Huvuddelen av investeringsanslagen kommer att gå till åtgärder för att genomföra ventilations- och EPC åtgärder. I
investeringsbudgeten finns nya uppdrag för upprustning av offentliga toaletter och för ombyggnadsåtgärder på hamnkontoret.



UAF har fått ett föreläggande från arbetsmiljöverket på att ventilationen på förskolan Kabyssen måste åtgärdas innan 1 september. FFA utreder vad som måste göras med ventilationsanläggningen för att åtgärda problemen, denna utredning kommer att även utvisa vilka kostnader det medför att åtgärda problemen. Eventuella kostnader för att åtgärda problemen måste
äskas, efter som dem inte ryms inom investeringsbudgeten.

Teknikförvaltningen

8

3. Resultat i perioden, årsprognos
Periodens ekonomiska resultat har jämförts med periodens budget. Jämförelser har även gjorts mot
utfallet samma period föregående år. En årsprognos på förväntat resultat har lämnats i budget och prognos samt i delårsrapporten.

Resultat i perioden

Periodens resultat för Teknikförvaltningen är positivt med 2 735 tkr, vilket kan jämföras med föregående år då delårsresultatet var negativt med -378 tkr. Resultatförbättringar redovisas framförallt inom
det avgiftsfinansierade området, vilket förklaras av utfallet i VA-verksamheten.

Årsprognos

De totala nettokostnaderna för perioden uppgår till -27 770 tkr vilket kan jämföras med motsvarande
period 2016 då nettokostnaderna uppgick till -34 590 tkr. Målsättningen är att Teknikförvaltningen
skall redovisa ett ekonomiskt resultat inom ramen för fastställd budget. Helårsprognosen innebär ett
positivt resultat med 622 tkr.
I nedanstående tabell redovisas Teknikförvaltningens årsprognos samt nettokostnader för perioden
januari-mars 2017 uppdelat på verksamheterna ledning, skattefinansierat, avgiftsfinansierat samt fastighetsförvaltning.
Uppdrag

Periodens
Budget, tkr

Ledning och TN

Periodens
Utfall, tkr

Avvikelse,
tkr

Prognos,
tkr

-627

-477

150

-468

0

-384

-384

0

-29 927

-27 422

2 505

-2 446

Avgiftsfinansierat

0

1 356

1 356

3536

Fastighetsförvaltn.

49

-843

-892

0

-30 505

-27 770

2 735

622

Projektledning
Skattefinansierat

Total

Den skattefinansierade verksamheten prognostiserar ett underskott med -2 446 tkr, vilket i huvudsak
förklaras av en negativ prognos för övrig hamnverksamhet med -2 403 tkr. Avvikelser finns i verksamhetens intäkter.
Den avgiftsfinansierade verksamheten prognostiserar ett överskott med 3 536 tkr vilket förklaras av ett
överskott inom linjehamnsverksamheten med 2 453 tkr. För VA-verksamheten prognostiseras ett överskott med 2 599 tkr. För avfallsverksamheten, ÅVC och Slam prognostiseras ett underskott med
-1 540 tkr, vilket förklaras av åtgärder för kvittblivning av grenar och ris.

4. Investeringar

Tekniska nämndens investeringsutgifter 2017 beräknas bli 565 878 tkr, vilket är inom ramen för investeringsbudgeten som uppgår till 636 624 tkr. Investeringsutgifterna för perioden uppgår till 82 609 tkr,
vilket är högre än föregående år då de uppgick till 65 292 tkr.
Investeringsprognosen redovisas i sin helhet i bilaga.
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Större investeringsprojekt
Investeringsprojekt som till del ska genomföras under året är följande:
Investeringsprojekt

Prognostiserad utgift,
mnkr

Säve F-huset
Törnekvior ny förskola
Trafikinvestering kryssningskaj
Energibesparande åtgärder
Muddring i Klintehamn
Bräckvattenverk Kvarnåkershamn
Avloppsverk Klintehamn
Kryssningskaj i Visby
VA-ledning Burgsvik-Klintehamn

40,0
29,7
29,0
19,7
33,0
52,7
34,4
58,8
17,9

Kompletteringsbudgeten
I kompletteringsbudgeten 2017 begärde tekniska nämnden att få överföra investeringsmedel med totalt
321 075 tkr, vilket har godkänts i regionstyrelsen. Kompletteringsbudgeten ingår i budgetbeloppen som
redovisas i bilagan.

5. Analys av personalstatistik och personalkostnad
Antal tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda

I nedanstående tabell redovisas statistik över antal medarbetare uppdelat på tillsvidareanställda och
visstidsanställda.
Antal medarbetare
Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt antal

December
2015

December
2016

Februari
2017

Differens

279

270

273

+3

14

16

16

-

293

286

289

+3

Förvaltningen har under januari-februari ökat med tre tillsvidareanställd medarbetare, samtidigt som
antalet visstidsanställda är oförändrat. Antalet visstidsanställda är normalt färre i början av året innan
säsonganställningar påbörjats. Totalt har teknikförvaltningen 289 medarbetare.
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Antal årsarbetare

I nedanstående tabell redovisas antal tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda redovisat som
årsarbetare.
Antal årsarbetare

Februari
2017

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt antal

273,4
16,0
289,4

Förvaltningen har få deltidsanställda medarbetare vilket gör att antalet årsarbetare inte skiljer sig
nämnvärt från totalt antal anställda.

Faktiskt arbetad tid

Totalt har TKF:s medarbetare arbetat färre timmar under januari-februari 2017 jämfört med samma
period 2016. Minskningen mellan åren är 3,28 %. Minskningen beror sannolikt på den ökade sjukfrånvaron inom förvaltningen. När det gäller mertids- och övertidsarbete kan vi konstatera en marginell minskning sedan samma period förra året.

Personalkostnader

Personalkostnaderna under perioden januari-mars uppgår till 37 184 tkr. Budgeten är 43 274 tkr, vilket
innebär att förvaltningen uppvisar ett överskott med 6 090 tkr. Under motsvarande period 2016 uppgick personalkostnaderna till 38 188 tkr, vilket innebär att personalkostnaderna under första kvartalet
2017 har sänkts jämfört med samma period föregående år.

Sjukfrånvaro

Teknikförvaltningens sjuktal har varit lågt under senare år (3,57 % i februari 2016 – en minskning
med 1,73 % sen februari 2015). Sjuktalet för februari 2017 är 6,69 %. För Region Gotland är motsvarande siffra 7,6 %. I det aktuella sjuktalet för TKF finns ett antal långtidssjukskrivna medarbetare varav flera av dessa är deltidssjukskrivna och alltså arbetar deltid. Statistiken skiljer inte på hel- och deltidssjukskrivning. En närmare analys av statistiken pågår och utbildning om rehabilitering kommer att
genomföras under april med förvaltningens chefer.

Förändringar kopplade till förvaltningens utmaningar

Utmaningar inom HR-området är framförallt definierade inom kompetensförsörjningen, svårrekryterade grupper och relativt sett låga lönenivåer. Ett trendbrott när det gäller möjligheten att kunna prioritera bristyrken inom ramen för löneöversynsarbetet är viktigt för nuläget och framtiden. Det höjda sjuktalet, som identifierat under senare tid, är också en utmaning att ta på största allvar.
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Bilaga
Investeringsprognos 2017
Projekt

Projektnamn

10001 Garantiåtg årligt anslag

Årsbudget, tkr

Periodens utfall, tkr

Årsprognos, tkr

Årsavvikelse, tkr

747

67

500

247

0

2

0

0

415

449

450

-35

10406 AMV Infektion

9 033

1 861

9 032

1

10407 Gråboskolan anpassn kök

1 169

0

0

1 169

10401 Tofta förskola
10404 Romask 05 verksanp försk

10408 Södervärnssk anp kök

944

17

17

927

10409 Endre skola anp kök

2 061

0

0

2 061

10410 Stenkyrka sk anp kök

1 212

715

1 000

212

10411 Terra Novask anp kök

677

0

0

677

10413 Folkhögskolan toaletter

7 496

0

300

7 196

10414 AMV/Kvinnokliniken

1 154

639

1 000

154

10566 Bävern 2 tillbyggnad

-3 845

12

850

-4 695

1 500

0

1 500

0

10567 Lasarettet driftoptimering
10568 Västerhejde sk el o oljek

5 185

0

500

4 685

-8 033

0

0

-8 033

10573 VC Slite ombyggnad

2 855

0

0

2 855

10575 Abborren Låssystem

301

62

301

0

6 789

280

6 789

0

10582 Romaskolan 04 omb vent

181

32

181

0

10583 Romaskolan 04 omb kök

179

32

179

0

3 215

0

0

3 215

10572 Sporthall Visborg

10577 Abborren ny reservkraft

10584 Solbergask 05 omb kök
10586 Säve F-huset

37 998

3 755

37 998

0

10588 Törnekvior, ny försk Vby

29 738

13 056

29 738

-1

7 761

10 629

12 500

-4 739

-31 650

-12 980

-1 043

-30 607

30 607

2 498

0

30 607

4 852

3 384

4 852

0

44 134

14 995

44 134

0

10625 Kryssningskaj Land, Va-an

7 342

0

7 342

0

10626 Kryssningscenter

3 500

0

3 500

0

-36

0

0

-36

6 625

0

12 000

-5 375

11220 Korpen Hus 13 ny vent

0

3

0

0

11224 Verkstadssk kök omb vent

0

4 613

0

0

11227 Verkstadssk vent klassrum

0

344

0

0

11229 Stenkyrka sk 03 byte aggr

0

541

0

0

11300 Energibesparingsåtgärder

19 749

0

19 749

0

11364 Re invester biobränsleanl

3 000

0

3 000

0

0

1 371

0

0

3 650

0

1 500

2 150

10594 Korpen 03, Omb heldygnsv
10620 Kryssningskaj Visby, gem
10622 Gemensamt partner
10623 Kryssningskaj Muddring
10624 Kaj och barkasskaj

11014 Stucks 1:226 omb HVB
11100 Ventilationsanläggningar

11366 EPC, fas 2
11406 Offentliga toaletter Xkaj
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Projektnamn

11541 Reinvesteringar

12
Årsbudget, tkr

Periodens utfall, tkr

Årsprognos, tkr

Årsavvikelse, tkr

783

113

0

783

11543 Oljekonvertering fastighe

2 542

0

1 000

1 542

11544 Elkonvertering fastighet

1 611

175

175

1 436

11545 Tillgänglighet

593

12

200

393

11553 Hissar ombyggnad

773

0

773

0

11573 Upprustning av larm

-1 804

0

0

-1 804

11578 Verkstadssk renov kök

-4 122

6

0

-4 122

11579 Visby anslutning fiber

111

43

111

0

11580 Hamnkontoret ombyggnad

3 700

0

2 000

1 700

11800 Fastighetsägaransvar

5 000

0

5 000

0

12000 Ospec gator o vägar

882

36

882

0

12001 Beläggningsprogram

400

0

400

0

12007 Ensk. Vägar förb. Enl LTP

617

0

0

617

12011 Trafiksäkerhetsåtgärd LTP

3 247

0

3 247

0

12021 Broväg/N;a Hanseg, Cirkpl

4 046

191

4 046

0

12036 Lätt avhjälpta hinder

1 022

0

1 022

-1

12040 Säkra skolvägar

1 646

111

1 646

0

445

0

0

445

12047 Cykelplan Visby

2 058

0

100

1 958

12049 Innerstutv gata torg park

1 000

0

500

500

11 604

350

6 000

5 604

4 626

0

1 000

3 626

12042 Vby kv Allen Österport

12050 Belysn åtgprogr armatur-u
12051 Visborg infrastr park
12055 Utveckling serviceorter

3 181

0

1 000

2 181

28 981

42

28 981

0

850

0

850

0

12100 Belysning reinvestering

5 000

0

0

5 000

12155 Expl G/M kv Stenhuggaren

1 166

0

0

1 166

12163 Expl Adjutanten G/M Törn

-129

0

0

-129

12167 Expl Såpsjudaren Gta et 1

193

0

0

193

12168 Expl Strukturplan Visborg

4 000

0

0

4 000

32 611

1 150

32 611

0

-4

121

121

-125

4 985

2 187

4 985

0

700

0

0

700

0

4

4

-4

442

260

442

0

12209 Lekutrustning

1 259

260

1 259

-1

12214 Murgrönan aktivitetspark

3 757

0

0

3 757

12060 Trafik, X-kaj
12061 Information o vägledn X-k

12170 Expl Yttre A7, etapp 1
12171 Expl Yttre A7, et 2
12172 Expl Yttre A7, et 2,proj
12176 Expl Kopparslagaren Visby
12177 Expl Bryggeri väg Österby
12200 Ospec objekt park

12215 Upprustning gravarna

148

0

0

148

-361

0

0

-361

12218 Papperskorg, Big Belly

450

0

450

0

12253 Bad&besökpl uppr&förändr

549

357

549

0

12254 Utveckling stadsmiljö X-k

2 849

0

2 849

-1

12255 Besöksplatser, X-kaj

2 450

2

2 450

0

12217 Sö Hällarna naturreservat
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Årsbudget, tkr

Periodens utfall, tkr

Årsprognos, tkr

Årsavvikelse, tkr

12360 Expl VA "Adjutanten"

-35

0

0

-35

12362 Expl VA Såpsjudarere et 1

125

0

0

125

12363 VA Kopparslagaren i Visby

800

0

800

0

12364 Expl VA Yttre A7, etapp1

2742

621

621

2 121

12366 Expl VA Yttre A7 et2 proj

500

0

0

500

12367 Expl VA Bryggeri Österby

0

4

4

-4

1283

874

1283

0

0

13

0

0

-573

0

0

-573

-5

0

0

-5

9 851

41

9 850

1

190

0

0

190

3 946

4

500

3 446

-975

7

0

-975

12400 Ledningsutb ospec
12401 VA utbyggn LTA-stioner
12417 Ire till Lickersh va/avl
12419 Slite o Lärbro va/avl led
12420 Roma kyrkby va-ledn
12422 Nisseviken H-bo va-ldn mm
12427 V-garn-k-hamn anl valedn
12432 Ire By VA
12435 VA-ledn Burgsvik-Nisse-K-

17 910

3 395

17 910

0

12436 Gnisvärd VA-utbyggnad

5 478

29

5 477

1

12451 Sanering VA-ledn.nät

2 284

261

2 284

0

12452 Vatten regionala nätet

1 820

184

1 820

0

12454 Gotlands vattenförsörjn

20 312

37

15 000

5 312

12500 Ombyggnad vattenverk

2 323

93

2 323

0

12502 Roma Vattenverk

2 695

35

2 695

0

-371

0

0

-371

3 500

0

3 500

0

-66

0

0

-66

12519 Hejnum utr återst slamdam

-275

0

0

-275

12521 Herrvik VV Östergarns Fis

2 878

107

2 878

0

52 737

291

52 736

1

12579 Tingstäde-Visby Vattenled

1 244

1 278

1 500

-256

12600 Omb reningsverk, vitesför

1 400

0

1 400

0

12621 Fårö S:12 Reningsverk

1 029

6

6

1 023

12623 Fårösunds AVR

14 595

166

14 595

0

12652 Rökarns pumtstn

3 252

30

3 251

1

34 449

158

34 449

0

945

0

0

945

12657 Katthammarsvik ARV

8 842

483

8 842

0

12702 Slite deponi

3 093

80

1 000

2 093

12703 Återvinningscentraler

2 855

127

2 000

855

12708 Roma Avfallsanläggning

106

0

106

0

12716 Avveck spilloljdepå Guteb

984

0

0

984

12717 Hygieniseringsanlägg Fårö

934

15

600

334

-3

0

0

-3

2 809

76

2 700

109

12805 VBY muddring ,färjeläge 5

911

0

911

0

12812 Rep spont kajanläggningar

879

526

879

0

12510 F-sund omb vattenverk/pst
12516 utredn proj VV Lickersh
12517 Ljugarn vattenverk

12524 Kvarnåkershamn Avsaltn VV

12655 Klintehamn avl ren verk
12656 Roma Dagvatten

12718 Avfallskärl
12803 VBY Hamn Förbättr.åtg.
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Årsbudget, tkr

Periodens utfall, tkr

Årsprognos, tkr

Årsavvikelse, tkr

12835 Visby Hamn omb. fender

1 396

868

1 000

396

12836 VBY Elanslutning fartyg

40 000

1 317

20 000

20 000

12850 Förbättring övriga hamnar

2 000

1 111

1 800

200

12852 Slite Apotekskaj NordStre

2 087

0

0

2 087

12858 K-hamns hamn rep bef kaj

579

0

579

0

33 014

18 201

33 014

0

12868 Klintehamn muddring
12869 Herrvik hmn, VA-anslutn

48

39

40

8

1 491

17

750

741

14030 Försäljning Fritidstomter

0

3

0

0

14040 Försäljning Fastighet

0

219

0

0

22001 Reinvestering data/IT

600

0

600

0

22103 IT,inv fastighetsserv

350

0

350

0

8 000

18

8 000

0

627

0

627

0

12870 Servicehus Ronehamn

22600 Maskiner o Fordon
22601 Maskiner o Fordon, VA
22709 utveckling Visby

955

0

955

0

22710 Hållpl-stolpar landsbygd

1 572

0

1 572

0

22711 Utv serviceorter inkl hpl

1 500

0

1 500

0

650

80

650

0

636 624

82 609

565 878

70 746

22712 Busstrafik X-kaj
Totaler

