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Teknikförvaltningen

Ärendenummer Information
2017/16

Projektavdelningen

Datum 21 juni 2017

TNau/TN Juni 2017

Preliminär Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen
2017-06-05
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

Beslut i TN
eller TNau

Tid för beslut

Stjärnrikets
ledingsrenovering

Entreprenad

TKF/Projavd

Maj
2017

TNau

Aug 2017

VA utbyggnad Roma
Kyrkby

Entreprenad

TKF/Projavd

Maj
2017

TNau

Aug 2017

Gator på A7 området

Entreprenad

TKF/ Projavd

April
2017

TNau

Juni 2017

VA ledning Västergarn
Klintehamn

Entreprenad

TKF/Projavd

Nov
2017

TNau

Jan 2018

Ä

Reservkraft Visby lasarett

Entreprenad

TKF/Projavd

TN

Okt 2017

X

Ramavtal konsulter VVS
sakkunnig

Ramavtal
konsult

TKF

Aug
2017
Våren
2017

TNau

Juni 2017

X

Ramavtal konsulter VVS
projektering

Ramavtal
konsult

TKF

Våren
2017

TNau

Juni 2017

X

Upphandling Ramavtal för
storkökskonsulter

Ramavtal
konsult

TKF

Våren
2017

TNau

Juni 2017

X

Upphandling konsulter
geoteknik

Ramavtal
konsult

TKF

Våren
2017

TNau

Juni 2017

X

Årsavtal 2017, 12
upphandlingar

Ramavtal

TKF/FFA

April
2017

TNau

Juni 2017

X

Gråbo skolan ombyggnad
kök

Entreprenad

TKF/Projavd

Aug
2017

TN

Sept 2017

X

TerraNova skolan ombyggnad kök

Entreprenad

TKF/Projavd

Aug
2017

TN

Sept 2017

Trafikupphandling
Kollektivtrafiken

Entreprenad

TKF/Kollektivtarfik/BUF

Juni
2017

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

FFU ut
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Region Gotland

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

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2017/6
12 juni 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Ekonomisk uppföljning 2017, Månadsrapport tom maj
Förslag till beslut

•

Månadsrapporten godkänns.

Sammanfattning

Teknikförvaltningens nettodriftkostnader uppgår för perioden till -41 293 tkr
(-41 616 tkr), vilket är en positiv budgetavvikelse med 9 572 tkr (15 264 tkr). Den
ekonomiska prognosen för 2017 visar på ett mindre budgetöverskott med 161 tkr.
Intäkternas utfall för perioden uppgår till totalt 446 720 tkr (435 703 tkr). Ökade intäkter redovisas framförallt inom hamnverksamheten, vilket förklaras av muddringsprojektet i Klintehamn. Muddringsprojektet är ett statligt projekt som innebär att regionen ansvarar för att betala leverantörsfakturor som sedan vidarefaktureras trafikverket. Upplupna intäkter har inkluderats med totalt 46 400 tkr, vilket hänförs till
verksamheterna VA-, avfalls- och hamnverksamheten.
De totala kostnaderna för perioden uppgår till -488 013 tkr (-477 390 tkr). Upplupna
kostnader för fastighetsskatt ingår med 690 tkr.
Utfall för kostnader och intäkter tom maj månad jämfört med periodens budget
åskådliggörs i nedanstående tabell.
Text

Periodens Budget
2017, tkr

Intäkter
Driftkostnader
Netto

436 019
-486 884
-50 865

Periodens Utfall
2017, tkr

446 720
-488 013
-41 293

Skillnad,
tkr

10 701
-1 129
9 572

När det gäller nettokostnadernas utveckling kan det konstateras att teknikförvaltningens nettodriftskostnader är 0,7 % lägre jämfört med samma period föregående år.
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Personalkostnaderna för perioden uppgår till -63 765 tkr (-64 589 tkr) vilket är inom
ramen för budgeten som uppgår till -72 124 tkr. Antalet medarbetare uppgick i maj
till totalt 340 st. Antalet tillsvidareanställda uppgick till 269 st. och visstidsanställda till
totalt 71 st.
I nedanstående tabell redovisas Teknikförvaltningens nettokostnader för perioden januari-maj 2017 uppdelat på verksamheterna ledning, skattefinansierat, avgiftsfinansierat samt fastighetsförvaltningens verksamhet.
Uppdrag

Periodbudget
Intäkter, tkr

Periodbudget
kostnader, tkr

10 122
9 904
74 203
122 273
219 517

-11 167
-9 904
-124 092
-122 281
-219 440

436 019

-486 884

Ledning och TN
Projektledning
Skattefinansierat
Avgiftsfinansierat
Fastighetsförvaltning intäktsfinans
Total

Utfall
Intäkter, tkr

Utfall
Kostnader, tkr

Avvikelse,

9 004
9 759
78 920
114 843
234 194

-9 909
-9 196
-130 448
-108 579
-229 881

140
563
-1 639
6 272
4 236

446 720

-488 013

9 572

tkr

Inom den avgiftsfinansierade verksamheten redovisas en positiv avvikelse med
6,3 mnkr, varav 4,0 mnkr hänförs till VA-verksamheten. Avfallsverksamheten redovisar ett positivt resultat med 1,9 mnkr.
Den ekonomiska prognosen efter fem månader visar på ett positivt utfall med
161 tkr. I nedanstående tabell redovisas prognoser för helårsavvikelser uppdelat per
verksamhet.
Uppdrag

Prognos avvikelse,
tkr

Ledning och TN
Projektledning
Skattefinansierat
Avgiftsfinansierat
Fastighetsförvaltning intäktsfinansierad
Total

-370
0
-4 962
4 454
1 039
161

Den ekonomiska ramen för teknikförvaltningen uppgår till 122 047 tkr.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att ekonomin är i balans.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1326
8 juni 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Externa taxor teknikförvaltningen
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden översänder informationen till regionstyrelsen

Sammanfattning

I kommunallagens 8 kapitel regleras att kommuner får ta ut avgifter för tjänster som
de tillhandahåller. Där regleras även att kommunen inte får ta ut högre avgifter än
som svarar mot kostnaderna för de tjänster kommunen tillhandahåller.
Teknikförvaltningen har stort fokus på de externa taxorna och en årlig översyn görs.
Inom teknikförvaltningen hanteras totalt 11 externa taxor. Taxorna redovisas i
nedanstående tabell med uppgifter om när taxan senast justerats.
Ärendebeskrivning

I nedanstående tabell redovisas de externa taxorna överskådligt. Kommentarer om
vilka åtgärder som vidtagits inför 2017 redovisas i höger kolumn.
Taxa

Gäller
from
2011

Justerat
senast
2017

Avfallstaxa

2014

2016

Taxa för dispenser för transporttillstånd

2002

2017

Avgifter för parkering på offentlig
plats

2011

2016

Felparkeringsavgifter

2009

2009

Gäller
from

Justerat
senast

Taxa för Region Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning, VA-taxa

Taxa

Åtgärder inför 2017
Årlig indexuppräkning enligt KPI.
Indexjustering gjord till 2017.
Taxan har ingen indexparagraf.
Ingen revidering 2017.
Årlig indexuppräkning enligt KPI.
Ny taxa gäller from 2014.
Indexjustering gjord till 2017.
Indexparagraf saknas
Ingen justering 2017.
Indexparagraf saknas.
Ingen justering 2017.
Åtgärder inför 2017
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Taxa för all kollektivtrafik inklusive
färdtjänst och sjukresor

2012

2016

Taxa för upplåtelse på offentlig plats
(torghandelstaxa)
Prislista för renhållningstjänster (Verksamhetsavfall)
Prislista, slutlig återställning vid grävning i gata eller allmän väg

2015

2017

2009

2017

Nyttoparkeringstillstånd – taxa för
kommunala dispenser
Hamntaxa

2009

2017

2017

2017

2012

Årlig indexuppräkning enligt KPI.
Ny taxa from maj 2016.
En ny översyn planeras 2017.
Årlig indexuppräkning enligt KPI.
Indexjustering gjord till 2017.
Indexparagraf saknas.
Ingen prisrevidering 2017.
Årlig indexuppräkning enligt entreprenadindex E 84 200.
Indexuppräkning sker 2017.
Årlig indexuppräkning enligt KPI
Indexjustering gjord till 2017.
Indexparagraf saknas.
Översyn av taxan pågår bl.a. kommer en indexklausul inarbetas.
Taxan är höjd 2017 och höjning
sker även from 2018.

Fem av taxorna innehåller indexparagrafer och uppräkning är gjord enligt KPI inför
år 2017. När det gäller prislistan för återställning och grävning i gatan så är beslutsunderlag under framtagande. Nedan kommenteras de taxor som inte regleras via särskild indexklausul.

Avfallstaxan

Taxan har ingen indexparagraf. Verksamheten följer regelbundet upp utfall och föreslår revidering av avgifterna vid behov. Taxan för slamverksamheten höjdes 2016.
Det pågår ett arbete med översyn av avfallstaxan. Frågan om indexklausul i taxan ingår i översynen.

Avgifter för parkering på offentlig plats

Taxan har ingen indexparagraf. Det går inte att använda index för denna taxa eftersom beloppen för avgifter blir ojämna. Verksamheten hanterar mynt vilket innebär
att avgifterna måste vara jämna. Om en indexklausul införs måste de lokala trafikföreskrifterna skrivas om vid varje tillfälle vilket bedöms administrativt tung.
Inom landets kommuner så tillämpas inte indexreglering av parkeringsavgifter.

Felparkeringsavgifter

Taxan har ingen indexparagraf . En indexklausul bedöms som ett olämpligt verktyg
för taxan. Taxan ses över vid behov. Inom landets kommuner så tillämpas inte någon
indexreglering av felparkeringsavgifter.
Nivån på felparkeringsavgifter stäms löpande av mot andra kommuner. Region Gotland ligger högt jämfört med andra kommuner.
Det finns en maxnivå för vad som kan tas ut i parkeringsavgifter, vilken fastställs av
regeringen.

Prislista för renhållningstjänster
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Tjänsteskrivelse
TN 2017/1326

Prislistan omfattar mottagningsavgifter för verksamhetsavfall utanför det kommunala
avfallsuppdraget, det vill säga frivillig verksamhet som ska finansieras via marknaden.
Taxan har ingen indexparagraf utan ska revideras av tekniska nämnden vid behov utifrån aktuella förutsättningar.

Hamntaxa

Indexparagraf saknas för närvarande då bl.a. ”rabattstegen” för kryssningsanlöp genomgår en stegvis förändring vilket ändå kräver RF beslut varje gång.
Översyn av taxan pågår bl.a. kommer en indexklausul inarbetas.

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att de externa taxorna som regleras med konsumentprisindex har justerats from 2017.
När det gäller regionens hamntaxa och avfallstaxan kommer pågående översyner att
behandla frågan om införande av en indexklausul.
Teknikförvaltningen bedömer att de affärsdrivande taxorna för VA-verksamheten
och avfallsverksamheten kommer att täcka verksamhetens kostnader 2017.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1131
7 juni 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag för ventilationsåtgärder vid Kabyssen
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med
totalt 6 000 000 kronor för investeringar i ventilationsåtgärder på förskolan
Kabyssen.

•

Att finansiering sker genom att disponera 6 000 000 kronor ur eget kapital
TKF konto 201116.

Sammanfattning

Förskolan Kabyssen uppfördes år 1973 och ingår i Gråbo förskoleområde. Förskolan
har sex avdelningar med cirka 100 barn och bedriver även omsorg på kvällar och
helger. Ventilationen har varit ett problem på grund av otillräckligt luftflöde i flera av
rummen. Ventilationen behöver åtgärdas eftersom den inte är OVK (obligatorisk
ventilationskontroll)-godkänd. Verksamheten har gjort en framställan enligt
arbetsmiljölagen 6 kap. 6 a §, avseende inomhusmiljön. Detta föranledde att
arbetsmiljöverket gjorde en inspektion av förskolan Kabyssen 2017-01-03.
Arbetsmiljöverket gör bedömningen att ventilationen är underdimensionerad med
otillfredsställande luftkvalitet i lokalernas vistelsezoner som följd. Arbetsmiljöverket
gav region Gotland ett föreläggande om att åtgärda ventilationen vid förskolan. Ett
vitesföreläggande är beslutat på 200 000 kronor om att åtgärder bör vidtas före den 1
september.
Ärendebeskrivning

En förstudie har gjorts för att få fram vilka åtgärder som behöver göras samt en
beräkning av investeringsutgifter.
Luftbehandlingssystem VÅA1 är underdimensionerat och byggnadens avdelningar är
överbelastade så pass att ventilationssystemet ej täcker luftväxlingsbehovet. Därför
skall luftbehandlingssystem utökas för att klara dagens krav. För att uppnå de nya
kraven måste utbyte av luftbehandlingsaggregat ske till ett med större kapacitet,
kanalsystem utökas med nya rör och dragningar, även vissa byggåtgärder för
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anpassning av fläktrum, byte av styr- och övervakningsutrustning samt utbyte av
radiatorventiler och stamventiler.
I nedanstående tabell redovisas en fördelning av beräknade investeringsutgifter.
Åtgärd

Belopp, tkr

Ventilationsåtgärder
Styr- och övervakning
Byggentreprenader
Värme o sanitet
Total

Fördelning, %

4 200
1 500
180
120
6 000

70
25
3
2
100

Fastighetsavdelningen genomför årligen investeringar i ventilationsanläggningar och i
nedanstående tabell redovisas investeringsbudget och investeringsutgifter för
perioden 2012-2016.
Årtal

Investeringsbudget,
tkr

2012
2013
2014
2015
2016

4 706
9 924
14 964
14 240
11 733

Investeringsutgifter,
tkr

3532
7 459
10 725
15 507
10 108

Avvikelse,
tkr

1 174
2 465
4 239
-1 267
1 625

Investeringsutgifternas genomsnitt för ventilationsåtgärder under perioden 20122016 uppgår till 9 466 tkr. Årets investeringsbudget uppgår till 6 625 000 kronor och
utfallet tom maj 2017 uppgår till 4 578 000 kronor.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras för ventilationsåtgärder med
totalt 6 000 000 kronor för åtgärder vid förskolan Kabyssen. Om ansökan om
tilläggsanslag inte görs så måste projektet skjutas till nästkommande år. Arbetsmiljön
på förskolan kommer fortsatt vara ett problem. Arbetsmiljöverket har utfärdat ett
vite till 1 september på 200 000 kronor och om vi inte kan påbörja detta under 2017
så är risken att ett nytt vite påförs region Gotland.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1023
7 juni 2017

Bo Hultemar

Tekniska nämnden

RS Remiss. Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020
Förslag till beslut

•
•

Teknikförvaltningens förslag till remissvar godkänns och överlämnas till
regionstyrelseförvaltningen.
Tekniska nämnden understryker vikten av att en långsiktig lösning för
bostadsförsörjningen prioriteras.

Sammanfattning

Vid regionstyrelsens sammanträde 30 mars 2017 beslutades om en remissversion av
Integrationsstrategi för Gotland 2017-2020. Under framtagandet, där ansvaret legat
gemensamt på Region Gotland och länsstyrelsen, har det varit en bred medverkan av
olika aktörer. Syftet med strategin är att ange övergripande mål och strategisk
inriktning för det gotländska integrationsarbetet och fem viktiga utvecklingsområden
har identifierats. Remissen efterfrågar synpunkter på förslaget som övergripande
inriktningsdokument för nämndens och förvaltningens verksamhetsplanering inom
området.
Målgrupp för strategin är alla som lever, bor och verkar på Gotland. Målgrupp är
även offentlig sektor, näringsliv, civilsamhällets organisationer och övriga aktörer
som utför insatser inom integration.
Inom de fem viktiga utvecklingsområdena anges strategiska vägval och exempel på
åtgärder.
Teknikförvaltningen föreslår följande förslag till möjliga åtgärder:
ARBETE
-Undersöka möjligheter till praktikplatser utifrån arbetsmarknadens behov.
-Se på möjligheter till validering av tidigare utbildningar i arbetet med
kompetensförsörjning
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BOENDE
-Vid upphandling av mark och byggnation samt under markanvisningsprocessen
medverka till att underlag villkoras som beskriver varierande typer av bostadsformer.
-Att den långsiktiga bostadsförsörjningen säkerställs i en effektiv samverkansmodell
mellan Region Gotland, Länsstyrelsen, AB Gotlandshem samt privata
bostadsbyggare.
HÄLSA OCH SJUKVÅRD
Teknikförvaltningen har inga särskilda synpunkter.
SOCIALT SAMMANHANG
-Att i samhällsplanerande åtgärder undersöka alternativ eller kompletterande
utformning för att underlätta förståelsen hos nyanlända i projekt rörande t ex
infrastruktur, byggande, park, trafik mm.
-Att bidra med kompetens vid t ex informationsinsatser kring trafikfrågor för
nyanlända barn och vuxna.
UTBILDNING
-Nyanländas kompetens är viktig att klarlägga och kan genom planerad och särskilt
riktad utbildning vara betydelsefull för kompetensförsörjningen inom
teknikförvaltningen.
Bedömning

Förvaltningen har, mot bakgrund av förslaget till åtgärder inom de fem viktiga
utvecklingsområdena, kommenterat och bedömt förvaltningens möjligheter att delta i
olika delar.
För området Boende framhåller förvaltningen att det är mycket viktigt att de insatser
för boende som nu i ett kortsiktigt perspektiv hanteras inom förvaltningens
fastighetsavdelning, planeras och hanteras för det långsiktiga perspektivet i
samverkansform mellan Region Gotland, Länsstyrelsen, AB Gotlandshem och
privata bostadsbyggare.
Inom regionstyrelseförvaltningen har ett särskilt projekt påbörjats för att en
långsiktig lösning för boende tillskapas.
Beslutsunderlag

Missiv Integrationsstrategi för Gotland 2017-04-05
Förslag till remissversion, integrationsstrategi för Gotland 2017-2020 2017-04-05
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
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Ärende RS 2016/146
5 april 2017

Regionstyrelseförvaltningen
Cecilia Krook

Integrationsstrategi för Gotland
Vid regionstyrelsens sammanträde 30 mars 2017 beslutades om en
remissversion av Integrationsstrategi för Gotland.
Under framtagandet, där ansvaret legat gemensamt på Region Gotland och
länsstyrelsen, har det varit en bred medverkan av olika aktörer.
Vid regionstyrelsens sammanträde 14 december 2016 beslutades om en tidplan
för framtagande och beslutsgång.
Remisstiden är ändrad på grund av nämndernas sammanträdesplanering.
Remisstiden sträcker sig fram till 22 juni 2017.
Syftet med strategin är att ange övergripande mål och strategisk inriktning för
det gotländska integrationsarbetet.
Efter inhämtande av remissvar och beredning av dessa, färdigställer
regionstyrelseförvaltningen tillsammans med länsstyrelsen förslag till beslut,
vilket behandlas på regionstyrelsens sammanträde 31 augusti 2017för senare
beslut i regionfullmäktige 25 september 2017.
Remissfråga
Regionstyrelsen önskar särskilt synpunkter på Integrationsstrategin som
övergripande inriktningsdokument för den svarandes nämnds, myndighets,
organisations egen verksamhetsplanering.
Besluts- och remissunderlag
Remissunderlaget bifogas tillsammans med tjänsteskrivelsen för ärendets beslut
i regionstyrelsen.
Vid ev frågor kontakta Cecilia Krook, cecilia.krook@gotland.se
alt 0498 26 94 73.
Med vänlig hälsning
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Peter Lindvall
Regiondirektör

Förslag till
remissversion
Integrationsstrategi för
Gotland
2017-2020

Förord
Gotland beskrivs ofta som Navet i havet, en ö som samlar och förenar. Så har det varit
historiskt och så är det fortfarande i dag. Under hösten 2015 upplevde Europa och Sverige
den största flyktingströmmen i modern tid. Aldrig förr har krig och konflikter tvingat så
många människor på flykt. Plötsligt kom världens händelser och all nyhetsrapportering
väldigt nära och för en del personer blev Gotland den plats dit man kom för att söka skydd.
Det är med stor medmänsklighet och engagemang som det gotländska samhället välkomnat
personer som är asylsökande och de som har beviljats uppehållstillstånd, inklusive
ensamkommande barn. Genom god samverkan mellan Länsstyrelsen, Region Gotland,
organisationer, föreningar, trossamfund, företagare och många, många frivilliga har vi stått
för ett bra och värdigt mottagande. Ibland lyfts vi fram som ett särskilt lyckat exempel när det
gäller mottagande och etablering och vi är övertygade om att det i dessa tider är extra viktigt
att gemensamt kraftsamla i det fortsatta arbetet.
Våra nya gotlänningar är viktiga för ön. Varje länsbo räknas – oavsett om vi är födda på
Gotland, inflyttade eller helt nya i landet. Asyl- och flyktingmottagandet bidrar till ökad
kompetens och till den drivkraft som möjliggör Gotlands fortsatta tillväxt. Det är vår
förhoppning att det gotländska samhället, även framöver, ska formas av nyfikenhet,
handlingskraft och övertygelsen om människors lika värde.
En gemensam integrationsstrategi för Gotland kommer att vara en betydelsefull och god
hjälp i det fortsatta arbetet med att introducera personer till en ny tillvaro i det gotländska
samhället. Strategin har tagits fram tillsammans med många olika aktörer, som bidragit med
värdefull kunskap och erfarenheter. Detta kommer att bidra till en helhetssyn kring
integrationsfrågor, där vi tillsammans skapar ett samhälle som tar tillvara sina nya invånare
på bästa sätt.

Björn Jansson
Regionstyrelsens ordförande

Cecilia Schelin Seidegård
Landshövding
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Integration
I den här strategin har vi tagit avstamp i den första av de elva europeiska grundprinciperna för
integration: Integration är en dynamisk dubbelriktad process med ömsesidigt tillmötesgående
mellan alla invandrare och invånare i medlemsstaterna.
För att uppnå integration mellan personer födda i Sverige och andra länder krävs en ömsesidig
förståelse och respekt för alla människors lika värde.
Syfte
Syftet med strategin är att ange övergripande mål och strategisk inriktning för det gotländska
integrationsarbetet.
Strategin är ett övergripande styrdokument för Gotlands arbete med integration och en
delstrategi i den kommande regionala utvecklingsstrategin (RUS).
Övergripande integrationsmål
Ett gotländskt samhälle som präglas av mångfald med lika rättigheter, möjligheter och
skyldigheter.
En strävan är att varje individ ges möjlighet att utifrån sina förutsättningar leva ett
självständigt liv med egen försörjning och deltagande i samhället på samma villkor som
andra. Individen upplever sig trygg och delaktig i det gotländska samhället.
Målgrupp för strategin
Integrationsstrategin berör alla som lever, bor och verkar på Gotland. Målgrupp är även
offentlig sektor, näringsliv, civilsamhällets organisationer och övriga aktörer som utför
insatser inom integration.
Samverkan – samarbete
Samverkan handlar om att ha en gemensam syn på vad som behöver göras och att ”dra åt
samma håll”. Samarbete innebär att olika parter konkret arbetar tillsammans för att nå
gemensamt uppsatta mål. För att lyckas krävs arenor för samverkan och samarbete. Den
lokala överenskommelsen (LÖK) underlättar och skapar förutsättningar för samverkan mellan
myndigheter. Gotlands integrationsråd har uppdraget att vara plattform för strategiska
integrationsfrågor.
Strategiska områden
I arbetet med att ta fram integrationsstrategin har fem viktiga utvecklingsområden
identifierats. De är valda utifrån de elva europeiska grundprinciperna för integration,
nationellt övergripande integrationsmål och Vision Gotland 2025. Samtliga områden är
beroende av varandra och utgör lika viktiga delar för en hållbar integration. Varje område
inleds med en kort beskrivning och därefter anges strategiska vägval och exempel på åtgärder.
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Arbete
Ett arbete bidrar till försörjning och möjliggör delaktighet i samhället. Personer som
kommer hit bidrar också med sin kompetens som är viktigt för Gotlands behov av kompetensförsörjning. En snabb etablering på arbetsmarknaden är viktigt. Det behövs effektiva
etableringsinsatser samt en arbetsmarknad där kvinnor och män oavsett etnisk bakgrund kan
delta.
Strategiska vägval
 Synliggöra arbetsmarknadens behov

Exempel på möjliga åtgärder
Marknadsföra Gotland utifrån behov av
kompetensförsörjning.
Nyttja befintliga plattformar och strukturer
som www.informationsverige.se
Erbjuda praktikplatser utifrån
arbetsmarknadens behov.

 Ta tillvara och tillgängliggöra
individens kompetens

Kartlägga, beskriva och hitta metoder och
modeller som syftar till att nyanlända
snabbare kommer i arbete.
Validering av tidigare utbildningar och
möjligheter till vidareutbildning.
Att personer som är asylsökande och
nyanlända tidigt kan ta del av förberedande
insatser för företagande.

 Säkerställa att alla vuxna får kvalitativa
och tidiga etableringsinsatser

Skapa flexibla organisationer med ökad
samverkan mellan myndigheter, ALMI,
näringslivet och civilsamhället. Fokus på
kompetensförsörjning, arbete och eget
företagande.
Individanpassade etableringsinsatser.
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Boende
Möjlighet till att snabbt få en egen bostad är en grundläggande faktor för en långsiktig och
hållbar etablering. En egen bostad skapar förutsättningar för personen att påbörja sin
etablering och planera sin framtid.
Bostadsområden som speglar det samhälle vi lever i med en blandning av människor med
olika ursprung är viktigt för ett inkluderande samhälle. Strävan är att ha ett bostadsbestånd
som gör det möjligt för alla människor att etablera sig på bostadsmarknaden.
Strategiska vägval
 Långsiktigt mottagande av asylsökande
samt att Gotland uppfyller lagstiftning
kring mottagande av nyanlända och
ensamkommande barn

 I samhällsplanering verka för områden
med blandande bostadsformer och
miljöer som främjar möten mellan
människor för att motverka
segregation

 Verka för långsiktiga bostadslösningar
i olika storlekar till rimliga priser för
personer som bor eller vill flytta till
Gotland

Exempel på möjliga åtgärder
Dialog med Migrationsverket gällande
former för asylmottagandet.
I samverkan med Migrationsverket
genomföra insatser som gör att en större
andel nyanlända, vid anvisning, tackar ja
till bosättning på Gotland.
Integrationsaspekter beaktas i all
samhällsplanering.
Vid upphandling av mark och byggnation
samt under markanvisningsprocessen villkora
underlag som beskriver varierade typer av
bostadsformer.
Region Gotland arbetar med samordnad
bostadsförsörjning för att hantera bostäder
för personer med likande behov.
Bostäder för personer som är nyanlända
inkluderat ensamkommande barn bör i första
hand erbjudas på orter där det finns närhet
till skola, utbildning, sysselsättning/arbete,
aktiviteter eller att det finns goda
kommunikationer och där kontakter med
civilsamhället och volontärer redan är
etablerat.
Nära samverkan mellan Region Gotland,
Länsstyrelsen, kommunala bolag och privata
bostadsbyggare.
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Hälsa och sjukvård
Alla områden i denna strategi bidrar till förutsättningar för god hälsa på lika villkor.
Förekomsten av psykisk ohälsa är högre bland personer som är asylsökande och nyanlända,
inklusive ensamkommande barn. Hälsan påverkas av förhållanden i hemlandet, av
migrationen i sig och av hur väl integrationen i det nya samhället fungerar. Hälsofrämjande
arbete berör många olika aktörer som har olika uppdrag och perspektiv.
För att få tillgång till hälsofrämjande insatser och sjukvård är det viktigt att överbrygga hinder
såsom språk, kulturella skillnader och okunskap om det svenska sjukvårdssystemet. För att
etablera sig i samhället är tillgången och tilliten till hälso- och sjukvård en viktig faktor.
Strategiska vägval
 Skapa samhälleliga förutsättningar
för god hälsa på lika villkor och
självständigt liv

Exempel på möjliga åtgärder
Inom ramen för samhällsinformation erbjuda
hälsokommunikation på modersmål,
inkluderande information om den svenska
hälso- och sjukvården, med särskilt fokus på
primärvård, barn- och mödrahälsovård.
Säkerställa att personer som är asylsökande
och nyanlända har samma möjligheter, som
övrig befolkning, till hjälp och stöd om de
utsätts för våld eller förtryck av närstående.
Verksamheter och aktörer strävar efter en
gemensam syn på vad som främjar jämlik
hälsa.
Utveckla arbetssätt som utgår från att
familjen är en viktig del för att skapa
skyddsfaktorer som främjar en god hälsa.
Utveckla och vidmakthålla administrativa
system för att garantera patientsäkerheten.

 Vidareutveckla hälsofrämjande insatser
för barn och unga

Samverka och utveckla arbetssätt mellan
Region Gotlands verksamheter och andra
aktörer för att främja god och jämlik hälsa.
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Socialt sammanhang
Integration sker i mötet mellan människor. Tillsammans kan vi skapa ett samhälle där
människor känner att de ingår i en gemenskap som har tillit och tilltro till varandra.
Trygga, stabila och positiva relationer skapar en känsla av sammanhang och delaktighet.
Att ingå i ett socialt sammanhang möjliggörs bl.a. genom individens tillgång till relationer,
sociala nätverk, fritidsaktiviteter och sysselsättning. Att skapa förutsättningar för människor
att mötas i gemensamma miljöer och tillgängliggöra utbud av aktiviteter är därför
betydelsefullt.
Strategiska vägval
 Möjliggöra individens egenmakt

Exempel på möjliga åtgärder
Identifiera och sprida metoder och arbetssätt
så att personer på egen hand kan ta del av
samhällsinformation.
Samverkan mellan myndigheter och civilsamhället kring tidiga insatser som främjar
kunskaper i svenska, kunskaper om det
svenska samhället, den svenska arbetsmarknaden samt hälsa.

 Verka för trygga och samordnade
mötesplatser med varierat utbud av
aktiviteter

 Verka för ökad interkulturell kunskap
och förståelse

Utveckla och samordna kommunikation kring
utbud av aktiviteter.
Samverkan mellan myndigheter och civilsamhället kring fritidsaktiviteter, sysselsättning, språkinlärning, samhällsinformation
och mötesplatser.
Kontinuerligt genomföra värdegrundsarbete
som berör mötet mellan personer från skilda
kulturer och ömsesidig förståelse.
Regelbundna fortbildningar, forum för samtal
och kunskapsutbyte.

6

Utbildning
Utbildning är viktigt för en framgångsrik integration. Utbildning på alla nivåer grundskola,
gymnasieskola och högre studier skapar möjlighet till delaktighet i samhällslivet och en
framtida etablering på arbetsmarknaden. Skolan är en väsentlig del i alla barn och ungdomars
vardag för att få en god start och motivera framtida studier och lärande. En inkluderande
undervisning som utgår från individens behov och förmåga skapar förutsättningar för
utveckling och ett långsiktigt lärande.
Strategiska vägval
 Säkerställa alla barns/elevers rätt till
en kvalitativ förskola, grundskola och
gymnasieskola

Exempel på möjliga åtgärder
Identifiera och utveckla nya arbetssätt för
individanpassad undervisning (t.ex. via
Skolverkets projekt kring nyanländas lärande
på Gotland).
Flexibel skolorganisation som är anpassad
efter elevernas behov.
Asylsökande ungdomar ska få slutföra
påbörjad gymnasieutbildning.

 Säkerställa att alla vuxna får kvalitativa
och tidiga etableringsinsatser

Flexibla organisationer med ökad samverkan
mellan myndigheter, civilsamhället och
näringslivet. Fokus på svenska för invandrare
(SFI) och samhällsorientering.
Individanpassade etableringsinsatser.

 Verka för tillgång till högre utbildning

Samverkan mellan olika aktörer för att ta
tillvara och vidareutveckla individers
kompetens, i förhållande till den gotländska
arbetsmarknadens behov.

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2016/678
1 juni 2017

Katarina Nilsson

Tekniska nämnden

Slite avfallsanläggning/deponi- inriktningsbeslut om den
framtida deponiverksamheten på Gotland
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden ger teknikförvaltningen i uppdrag att, vid planerad avslutning
och utbyggnad av Slite deponi, höja den avslutade deponin förutsatt att
villkorsändring i gällande miljötillstånd medges.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen bedömer att det finns åtgärder som ger ytterligare volym för
deponering på både kort och lång sikt. Det innebär ett bättre resursutnyttjande men
en längre genomförandetid för projektet för avslutning och utbyggnad av Slite
deponi. En höjning av deponin bedöms kunna genomföras till oförändrat totalt
belopp i investeringsbudget men förutsätter att villkorsändring i tillståndet för
verksamheten kan fås. Projektet kommer att ta fram tidplan och mer detaljerade
underlag.
Ärendebeskrivning

Teknikförvaltningen har enligt beslut (TN 2016 § 48) uppdrag att bygga ut Slite
deponi inom ramen för befintligt tillstånd. Villkor i tillståndet utgår från befintlig
högsta höjd på 51,5 meter över havet och nuvarande verksamhetsområde. Den
befintliga deponin ska dessutom sluttäckas efter att deponeringen upphört på dessa
ytor. Vid utbyggnad byggs en ny deponidel ihop med den befintliga deponin. Det
innebär att vissa delar inte behöver sluttäckas utan ingår som delar i konstruktionen
av den nya deponin. Sluttäckning kan påbörjas cirka 5 år efter att deponering
upphört med hänsyn till att sättningar i deponerat avfall kommer att ske.
Investeringsmedel med totalt 100 miljoner kronor är upptagna under planperioden
2018-2021 (40 miljoner kronor 2018, 20 miljoner kronor per år 2019-2021).
Investering i sluttäckning av befintlig deponi uppgår till 55,0 miljoner kronor och
utbyggnad av deponi beräknas till 35,0 miljoner kronor. Syftet med investeringen är
att säkra och utveckla anläggningen.
Genom naturvårdsverket finns det möjlighet för projektet att söka statliga medel
genom ”klimatklivet” för klimatinvesteringar på lokal nivå.
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TN 2016/678

Målet är en långsiktigt hållbar avfallshantering där tillgången till en deponi på
Gotland säkras.
Teknikförvaltningen har sammanställt påbörjat arbete med uppdraget i en
statusrapport (bilaga). Idag deponeras endast deponifraktioner som tas emot på
regionens återvinningscentraler.
Bedömning

För fortsatt hantering av deponifraktionerna måste upphandling av transport och
deponering vid en anläggning på fastlandet genomföras fram tills en utbyggnad är
klar. För att i stället fortsatt nyttja Slite deponi under en övergångsperiod finns
följande möjligheter som bör beaktas.
1

Föra dialog med tillsynsmyndigheten om hur kvarstående utrymme i befintliga
celler ska nyttjas fullt ut med hänsyn till att sättning kommer att ske. Sluttäckning
kan inte påbörjas förrän sättning har skett och ytan är stabil. En bedömning av
omfattningen av förväntade sättningar bör därför göras.
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Ansöka om villkorsändring för att nyttja befintlig yta mer effektiv genom att höja
den avslutade deponidelen till 60 meter över havet. Det ger mer utrymme i
befintlig ej sluttäckt del av deponin och större volym vid utbyggnad. Detta
alternativ (3c) innebär en lägre beräknad totalkostnad (Gotland, hållbar
avfallshantering, Sweco 2015).
Alternativet ger utökad volym med ca 92 000 kubikmeter vilket är 48 procent
(ökad volym från 190 000 m3 till 282 000 m3). Den beräknade livslängden ökar då
från 48 år till 71 år.
Storleken på investeringen 35 miljoner kronor för utbyggnad är lika i båda
alternativen eftersom det är samma bottenkonstruktion (31 500 m2 bottenyta).
Kostnader för sluttäckning, som utförs efter livslängden på 48 år respektive 71 år.
skiljer endast marginellt med cirka 500 000 kronor. Eftersom avsättning för
sluttäckning och andra efterbehandlingsåtgärder ska göras under drifttiden,
redovisas inte sluttäckning av tillkommande delar som investeringsutgift.

En höjning av deponin innebär en längre genomförandetid för projektet men ett
betydligt bättre resursutnyttjande.

Beslutsunderlag

TKF tjänsteskrivelse Slite deponi

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

2 (2)

Teknikförvaltningen

Handlingstyp

Rapport

Datum 1 juni 2017

Statusrapport uppdrag Slite deponi
Sammanfattning uppdraget

Uppdraget enligt tekniska nämndens beslut (TN 2016 § 48) är att bygga ut Slite deponi
inom ramen för befintligt tillstånd. Villkor i tillståndet utgår från den befintliga
sluttäckta deponins högsta höjd på 51,5 meter över havet och nuvarande
verksamhetsområde. Den befintliga delen av deponin som är i bruk, ska dessutom
sluttäckas efter att deponeringen upphört på dessa ytor. Vid utbyggnad byggs en ny
deponidel ihop med den befintliga deponin. Det innebär att vissa delar inte behöver
sluttäckas utan ingår som delar i konstruktionen av den nya deponin. Sluttäckning kan
påbörjas cirka 5 år efter att deponering upphört med hänsyn till att sättningar sker i
deponerat avfall.
Investeringsmedel

Investeringsmedel med totalt 100 miljoner kronor är beviljade under planperioden 20182021 (40 miljoner konor 2018 och 20 miljoner kronor per år 2019-2021). Investering i
sluttäckning av befintlig deponi uppgår till 55,0 miljoner kronor och utbyggnad av
deponi beräknas till 35,0 miljoner kronor. Syftet med investeringen är att säkra och
utveckla anläggningen. Målet är en långsiktigt hållbar avfallshantering där tillgången till
en deponi på Gotland säkras.
Genom naturvårdsverket finns det möjlighet för projektet att söka statliga medel genom
”klimatklivet” för klimatinvesteringar på lokal nivå, där det huvudsakliga syftet är att
minska utsläppen av växthusgaser. För 2017 pågår nu en utredning och ett arbete
tillsammans med GEAB om möjligheten att söka till Visby deponi gällande
omhändertagande av deponigas. Det vore intressant att undersöka samma möjlighet för
Slite deponi.
Projektdirektiv

Teknikförvaltningen startar nu ett projekt för att genomföra uppdraget där
avdelningschefen för planerings- och utvecklingsavdelningen är projektägare.
Utbyggnad/avslutning av Slite deponi är ett delprojekt under huvudprojektet Slite
avfallsanläggning och ÅVC. Huvudprojektet ska samordna och styra flera ingående
delprojekt. De övriga delprojekten handlar främst om styrning, hantering och avsättning
av avfallsflöden samt avfallsverksamhetens egenkontroll.
Projekttiden beräknas till 2017- 2022. Efterbehandlingsåtgärder kommer även att
utföras efter projekttiden. Förvaltningen ser nu på lösningar för bemanning av projektet
med huvudprojektledare, delprojektledare samt projektdeltagare.

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Status

Förvaltningen har under det senaste året arbetat med flera åtgärder och förberedelser i
driften av Slite avfallsanläggning.
-

Verksamheten har arbetat med att uppdatera och ta fram dokument för drift och
egenkontroll.

-

Uppdaterade ritningsunderlag över anläggningen har tagits fram.

-

En oberoende periodisk besiktning har beställts för att säkerställa funktion och drift
i nuvarande verksamhet.

-

En ny anläggning för avfackling av gas har tagit i bruk i vintern 2016. Arbetet
fortgår för att få en fungerande hantering av insamlad deponigas.

-

En lagringsplatta för omlastning och annan hantering av avfall har byggts i
anslutning till deponin.

-

Inmätning av deponiområdet med drönare har genomförts. Mätningen bekräftar
volymberäkningar. Kvarvarande utrymme inom befintlig deponi är ytor mot den
gamla delen av deponin samt volym motsvarande förväntad sättning.

-

Verksamhetsområdet har säkrats genom marköp så att regionen nu äger hela ytan.

-

Mottagning av verksamhetsavfall har avvecklats i olika etapper. Deponering av
asbest har upphört under maj 2017. För närvarande deponeras uteslutande
deponifraktioner från regionens återvinningscentraler.

Flera utmaningar för det fortsatta arbetet i projektet har identifierats. Följande är
exempel på utmaningar kopplade till anläggningsarbete och tillstånd.
-

Funktionen på tätningen av den gamla delen av deponi behöver säkerställas för att
minimera lakvattenbildning. Hantering av insamlat lakvatten från den gamla delen
av deponin sker i lakvattensystemet för den befintliga delen som är i drift.

-

Anslutning av en ny deponidel till befintlig deponi måste utföras så att kraven på
bottentätning uppfylls. Befintlig del har mycket branta slänter som kan vara
instabila.

-

En stor mängd lämplig massor krävs för sluttäckning av befintlig del och
konstruktion vid utbyggnad.

-

Lämplig utsläppspunkt för lakvatten behöver säkerställas på lång sikt.

Det finns också flera viktiga förutsättningar som måste uppfyllas för att säkerställa
driften av verksamheten efter projekttiden.
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-

Tillräckliga resurser för drift och bemanning säkerställs (personella, administrativa
och tekniska resurser). Rätt kunskap och kompetens måste säkerställas för att
verksamheten ska kunna drivas säkert och effektivt samt enligt lagkrav och tillstånd.

-

Avfallsflöden styrs rätt. Rätt avfall går till deponi samt tillgång till lämplig
behandling för fraktioner som inte ska deponeras är säkerställd.

-

Full kostnadstäckning för verksamheten uppnås. Särredovisning krävs för att
säkerställa att uppdraget inte finansieras genom avfallsavgifter för den kommunala
avfallshanteringen.

-

Ett aktuellt och korrekt underlag för beräkning av efterbehandlingskostnader finns
som underlag för årlig avsättning. När deponering upphör ska en avsättning finnas
som täcker alla nödvändiga efterbehandlingsåtgärder.

Punkterna ovan ingår i uppdrag för delprojekten.
Kalkyler

Sweco har på uppdrag av regionen beräknat tillgänglig volym och kostnader för möjliga
alternativ för utbyggnad av Slite deponi (Gotland, hållbar avfallshantering, Sweco 2015).
Jämförelse har även gjorts med att nyttja tillgängliga anläggningar på fastlandet för
deponering. En värdering av alternativen har gjorts utifrån aspekterna ekonomi,
miljöpåverkan och regional utveckling. Alternativet att bygga en ny deponi på Gotland
har bedömts inte var aktuellt främst med tanke på möjligheterna för lokalisering på en
ny plats och investeringar vid nyanläggning.
Sweco har även uppskattat kostnad för sluttäckning av befintlig deponi utan utbyggnad
till 38 - 55 miljoner kronor (Sweco 2015-08-31).
Beslutat alternativ utbyggnad (3a):
-

Uppskattad total kostnad för utbyggnad: 55 miljoner kronor (varav 35 mkr
bottenkonstruktion och 20 mkr sluttäckning)

-

Volym: 190 000 m3. Beräknad livslängd vid 4 000 ton/år är 48 år (38-57 år, intervall
beror på kompakteringsgrad).

-

Beräknad mottagningsavgift (inkl. driftkostnader): 1 575 kr/ton eller totalt 6 300
mkr/år

-

Jämförelse pris fastlandet (2015) inkl. transport: från 1 224 kr/ton eller totalt 4 896
mkr/år

Osäkerheter för anläggningskostnader finns beroende på entreprenadkostnader, tillgång
till konstruktionsmaterial och genereringstakt för avfall (höga initial- och fixkostnader).
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Osäkerhet finns också för fastlandsalternativet beroende på förändringar i transportoch mottagningspriser.
Kalkylerna i underlaget är preliminära och grova. Beräknad investering utgår från
nollalternativet att enbart sluttäcka befintlig deponi (55 mkr) samt konstruktionskostnad
för deponibotten vid utbyggnad (35 mkr). I delprojektet för utbyggnad och avslutning
av Slite deponi ingår att ta fram projekteringsunderlag, tidplan och kalkyler för de olika
delarna av investeringen.
Åtgärder på kort sikt

I projektet ingår att hitta möjligheter för att återanvända eller behandla inert avfall för
anläggningsändamål eller deponikonstruktion så att mängden avfall för deponering
minimeras.
Tills vidare deponeras deponifraktioner som tas emot på Region Gotlands
återvinningscentraler. Den årliga mängden är cirka 2 500 ton.
För fortsatt hantering av deponifraktionerna måste upphandling av transport och
deponering vid en anläggning på fastlandet genomföras fram tills en utbyggnad är klar.
För att i stället fortsatt nyttja Slite deponi under en övergångsperiod finns följande
möjligheter.
1

Föra dialog med tillsynsmyndigheten om hur kvarstående utrymme i befintliga
celler ska nyttjas fullt ut med hänsyn till att sättning kommer att ske. Sluttäckning
kan inte påbörjas förrän sättning har skett och ytan är stabil. En bedömning av
omfattningen av förväntade sättningar bör därför göras.

2

Ansöka om villkorsändring för att nyttja befintlig yta mer effektiv genom att höja
den avslutade deponidelen. Det ger mer utrymme i befintliga ej sluttäckt del av
deponin och större volym vid utbyggnad. Detta alternativ (3c) innebär en lägre
beräknad totalkostnad (Gotland, hållbar avfallshantering, Sweco 2015).
Alternativet ger utökad volym med ca 92 000 m3 vilket är 48 procent (ökad volym
från 190 000 m3 till 282 000 m3). Den beräknade livslängden ökar då från 48 år till
71 år.
Storleken på investeringen 35 miljoner kronor för utbyggnad är lika i båda
alternativen eftersom det är samma bottenkonstruktion (31 500 m2 bottenyta).
Kostnader för sluttäckning, som utförs efter livslängden på 48 år respektive 71 år,
skiljer endast marginellt med cirka 500 000 kronor. Eftersom avsättning för
sluttäckning och andra efterbehandlingsåtgärder ska göras under drifttiden,
redovisas inte sluttäckning av tillkommande delar som investeringsutgift.
En höjning av deponin innebär en längre genomförandetid för projektet men ett
betydligt bättre resursutnyttjande.
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Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Förslag angående belysning på vägar på landsbygden
Förslag till beslut

1. Tekniska nämndens beslut 2014-11-19 §240 kvarstår.
2. Förvaltningen får i uppdrag att återkomma till nämnden om hur anslagna
medel kan användas när belysningsutredningen har redovisats.

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslöt 2014 att ”Demontera, eller där det är möjligt, överlåta
gatubelysning vid enskilda vägar till markägare eller samfälligheter.”
Regionfullmäktige beslöt 2016-11-21 att ”Investeringsbudget kompletteras med 5
miljoner i en pott för belysning på vägar på landsbygden.”
Centerpartiet har genom Eva Gahnström föreslagit följande:
1. Riva upp Tekniska nämndens beslut från 141119 §240
2. Följa Regionstyrelsens och Regionfullmäktiges budgetbeslut från 161027
respektive 161121.
Förvaltningen bedömer att anslagna medel kan användas för att säkerställa att
belysningen vid statliga vägar kan överlåtas till Trafikverket. Detta kan innebära att
merparten av befintliga belysningsanläggningar på Trafikverkets vägar på
landsbygden kan bli kvar. Det kommer dock troligen att finnas vägsträckor där
kriterierna för vägbelysning inte uppfylls och belysningen kommer då att demonteras.
Att använda investeringsmedel för att sätta upp ny belysning på enskilda vägar är
enligt förvaltningens uppfattning inte möjligt. Det skapar framtida drift och
underhållskostnader och medför stora kapitaltjänstkostnader.
Bedömning

Belysning vid enskilda vägar är inget kommunalt ansvar. Enskilda vägar är helt enkelt
privata vägar där Region Gotland inte har något ansvar för att ordna belysning.
Merparten av dessa vägar har heller inte något allmänt intresse utan betjänar bara de
som bor vid vägen. Många anläggningar längs enskilda vägar är i så dåligt skick och
elsäkerheten på dessa anläggningar år undermålig. Många anläggningar utgör även en
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olycks/säkerhetrisk för allmänheten. De anläggningar som finns längs enskilda vägar
måste överlämnas till väghållaren eller demonteras på Regionens bekostnad.
Eftersom dessa anläggningar är i undermåligt skick kan dessa oftast inte överlämnas
till markägarna/väghållarna utan skall då demonteras.
Enligt förvaltningens bedömning kan man inte med skattemedel investera i belysning
på privata vägar. Regionen skulle då ta på sig ett långvarit drift och
underhållsuppdrag och även kapitaltjänstkostnader för 15 miljoner under
avskrivningstiden (25 år).
När det gäller Regionens belysningsanläggningar vid Trafikverkets vägar har
Trafikverket och SKL genomfört en utredning som belyser ansvarsförhållanden mm.
Utredningen är klar och håller på att färdigställas. Utredningen är tänkt att bli
offentlig till sommaren. Utan att föregå utredningen är det troligt att viss belysning på
Gotland kan komma att överlämnas till Trafikverket. Om så blir fallet kan anslagna
medel för belysning på vägar på landsbygden användas till att separera dessa
anläggningar från Regionens belysningsnät och sätta upp nya belysningscentraler vid
anläggningarna. I utredningen tas även frågan om belysning av busshållplatser vid
statlig väg upp. Det finns därför ingen anledning att föregå utredningen i den frågan.

Förslaget medför att Regionen inte får en långvarig kostnadsökning för drift och
underhåll av belysning på enskilda vägar.

Beslutsunderlag

TN 2014-11-19 § 240
RF 2016-11-21

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Teknikförvaltningen, Mark- och stadsmiljö
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Sida

GOTLANDS KOMMUN
Tekniska nämnden
Tekniska nämndens arbetsutskott

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammantrödesdatum

19970625
199706 11

TN § 161
Au § 129
Enskilda vägar, kriterier för s k tätortsvägar
Gatukontoret 1997 05 13

Tekniska nämnden har i § 33/96 beslutat "gatukontoret rar i uppdrag att se över
gränser samt kriterier får de sk. Tätortsvägarna". Syftet med översynen var de
förändringar i kommunens åtagande vad avser underhållet av enskilda vägar
I nämnda paragraf beslutas att som besparingsåtgärd skall kommunen endast
tillhandahålla vinterunderhåll på enskilda vägar utan statsbidrag, undantag skall
dock ske för de s k natur- och kulturvägarna samt tätortsvägar.
Med tätortsvägar avsågs de vägar som gatukontoret tidigare klassat som
tätortsvägar. Dessa vägar är formellt enskilda vägar med undantag för de vägar
i Slite, Hemse och Visby som kommunen är väghållare får. De enskilda
tätortsvägarna är i huvudsak sådana vägar som vi inte uppbär statsbidrag för.
Klassningen av tätortsvägar är ca 10 år gammal och borde ses över.
Någon allmänt vedertagen definition på tätort finns inte i det här
sammanhanget. Tätortsvägar är vägar som är belägna inom sådana områden
som, enligt gatukontorets uppfattning har en "stadsliknande" karaktär. De flesta
av vägarna ligger inom planlagda områden som t.ex. Vibble, Klintehamn,
Fårösund m.fl.
I bilaga 1 redovisas de vägar som i dag är klassade som tätortsvägar.
För att framledes kunna klassa enskilda vägar som tätortsvägar skall fåljande
kriterier i huvudsak gälla:
• Enskild väg
• Planlagda områden med minst 50% fast boende
• Bebyggelse skall i princip finnas på båda sidor av vägen (på minst 50% av
sträckan)
• Bebyggelsen skall omfatta minst 20 hus/ lägenheter
• Vägarnas längd skall överstiga 100 meter
• Vägarna skall vara iordningställda och godkända vid besiktning
• Vägområdet bör vara minst 7 meter
• Vändplan eller möjlighet till rundkörning skall finnas
• Särskilt beslut i Tekniska nämnden.
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Uld rag sbestyrkande

Sida

SAMMANTRÄDE SPROTOK OLL

GOTLANDS KOMMUN

Sammantrödesdotum

19970625
199706 11

Irekniska nämnden
ekniska nämndens arbetsutskott

TN § 161 fo rts
Au § 129
Efter översyn bedömer gatukontoret att ytterligare 13 st vägar med en
sammanlagd längd av 5,7 km bör klassas som tätortsväg i enlighet
med bilaga 2.
Årskostnaden för sommarunderhållet av dessa tätortsvägar beräknas uppgå till
ca: 85 000:- kronor.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
l.

Klassificeringen av tätortsvägar i enlighet med med bilaga 1 godkänns.

2.

Förslag för kriterier vid klassning av tätortsvägar enligt ovan
godkänns.

3.

Förslag till nya tätortsvägar i enlighet med bilaga 2 godkänns.

Tekniska nämndens beslut
Enligt arbetsutskottets förslag.

Delges
Gatukontoret
Sökanden
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T A TORTSVA GAR
Sa mhälle/socken
RomalBjörke
RomalBjörke vägar med statsbd.
Klintehamn
Klintehamn vägar med statsbd.
Vibble
Vibble vägar med stats bd.
Visby
Visby innerstad
Fårösund
Fårösund vägar med statsbd.
Lärbro
Tingstäde
Slite
Ljugarn
Ljugarn vägar med statsbd.
Stånga
Stånga vägar med statsbd.
Hemse
Ronehamn
Havdhem
Havdhem vägar med statsbd.
Burgsvik
T ota lt:

antal

19
4
42
6
23
5
274
148
34
3
16
7
66
35
2
8

1
33
13

11
2
15
767

Längd i m

-

4780
1820
9500
7285
5960
2450
103 503
20004
8580
2070
3720
2290
18 100
11 390
3295
2750
580
12080
2995
225 0
800
3500
229702

,

I

Bilaga 1
.
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FÖRSLAG TILL NYA TÄTORTSVÄGAR
Väg nr:
0352
06/56
14/73
28/57
28/59
46/51
46/52
17/
53/67
39/58

Samhälle/ socken
Valleviken
Kappelshamn
Licknatte i Stenkyrka
Dalhem
Dalhem
Katthammarsvik
Katthammarsvik
Väskinde
T oftalEskelhem
Vänge
TOTALT:

Antal
l
l
l
l
l
l
l
4
l
1
13 st

Längd i meter
700
300
500
300
600
250
320
1200
900
630
5700 ID

Anmärkning
Belagd, gatubelysning
Belagd, gatubelysning
Belagd, gatubelysning
Belagd, gatubelysning
Belagd, gatubelysning
Gatubelysning
Belagd, gatubelys ning
Kaungsv.,Korshagsv.,Starrv., och Olofstorpsv.
Belagd, gatubelysning
Belagd -91 , gatubelysning -94

Bilaga 2

T ÄTORTSVÄGAR DÄR GOTLANDS KOMMUN ÄR VÄGHÅLLARE.
SLITE
Sekundärvägar:
Bostadsgator

10 st
46 st

L= 5700 meter
L = 10600 meter

8 st
25 st

L= 6500 meter
L = 5600 meter

HEMSE
Sekundärvägar
Bostadsgator

VISBY
"Statskommunala gator" 31 st
Huvudgator
38 st
Sekundärgator
4 1 st
Bostadsgator
29 1 st
490 st

L = 30200 meter
L = 19700 meter
L = 19500 meter
L = 53700 meter
L =15 1500 meter
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Verksamhetsbeskrivning

1.1
Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag
Samhällsbyggnadsförvaltningen har en viktig del i arbetet med att skapa förutsättningar för
en hållbar samhällsutveckling inom regionen. Vi arbetar huvudsakligen på uppdrag från
byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden men vi har även beröringspunkter
med tekniska nämnden utifrån räddningstjänstens uppdrag. Vi tar fram förslag till beslut,
genomför nämndernas beslut och rapporterar resultat.
Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för god bebyggd miljö, god livsmiljö samt trygghet
och säkerhet. Förvaltningens målsättning är att svara för en rättssäker myndighetsutövning
och vägledning som inger förtroende. Förvaltningens roll som samhällsbyggare bidrar till
ekonomisk tillväxt, bättre miljö och hälsa, ökad trygghet samt utveckling i samklang med
våra natur- och kulturvärden. Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar för ett socialt, ekonomiskt och ekologiskt hållbart samhällsbyggande genom god myndighetsutövning och en
hög servicegrad.
Vi har ett stort antal kundkontakter och håller med egna kundtjänstverksamheter. För att
vara framgångsrik i arbetet med att skapa förutsättningar för en hållbar regional utveckling
baserat på ett resurseffektivt samhällsbyggande krävs ett nära samarbete med kunder och
andra aktörer i samhället.

Ärendenr BN 20xx/xxxx Datum 2017-06-07

Förvaltningen är organiserad enligt nedan:

Figur 1: Organisationsskiss
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Ett antal lagar, förordningar och myndighetsföreskrifter styr förvaltningens myndighetsutövning. Exempelvis plan- och bygglagen, miljöbalken, livsmedelslagstiftning och lagen om
skydd mot olyckor. Det finns också flera nationella styrmål såsom Miljömålen och Agenda
2030 – Globala Hållbarhetsmålen.
1.2
Nulägesbeskrivning
Samhällsbyggnadsförvaltningen har en ekonomi i balans. Detta ger oss en trygg plattform
för att fortsatt utveckla vår verksamhet med sikte mot en högre servicegrad och rättssäkerhet. En stor utmaning för förvaltningen är kompetensförsörjningen. Vi har under de senaste åren haft en stor personal omsättning med vakanser på flera platser som följd. Detta
gäller flera kategorier t.ex. handläggare och chefsbefattningar. I dag är samtliga chefer rekryterade och på plats, vad gäller handläggare pågår fortfarande rekryteringar framför allt
inom enhet bygg. Vi har idag en ”ung” organisation med hög kompetens men med liten erfarenhet och rutin.

2
Mål
Verksamhetsplanen beskriver flera olika nivåer av mål och uppdrag. För att på ett enkelt
sätt visa på vilken nivå ett mål eller uppdrag befinner sig på har de olika nivåerna olika färgmarkering:
Övergripande nivå

Nämndnivå

Förvaltningsnivå

2.1
Mål från övergripande nivå
Här beskrivs vilka övergripande mål Samhällsbyggnadsförvaltningens nämnder har att förhålla sig till. På övergripande nivå ser vi exempelvis koncernstyrkortet, prioriterade områden från koncernledningsgruppen och prioriterade områden från nämnderna.

Ärendenr BN 20xx/xxxx Datum 2017-06-07

2.1.1

Mål från koncernstyrkort

Figur 2: Region Gotlands styrkort
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Region Gotlands koncernstyrkort är övergripande för alla verksamheter i regionen. Samhällsbyggnadsförvaltningen ska därför förhålla sig till de mål som beskrivs under varje målområde och i figur 2 har vi markerat vilka av dessa mål som är direkt, indirekt och ej tilllämpliga.
Direkt tillämpliga mål – Mål som har en direkt påverkan på förvaltningens verksamhet
och styr hur vi planerar och prioriterar verksamheten.
Indirekt tillämpliga mål – Mål som inte är huvudsakliga för förvaltningen, men som påverkar verksamheten och indirekt har effekt på måluppfyllelsen.

Ärendenr BN 20xx/xxxx Datum 2017-06-07

Ej tillämpliga mål – Mål som inte ingår i förvaltningens verksamhetsplan, men som perifert kan påverka förvaltningen. Även dessa mål tar vi hänsyn till när vi kontinuerligt utvärderar verksamhetsplanen.
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Mål från övergripande program

Region Gotlands miljöprogram
Region Gotlands miljöprogram med dess fyra fokusområden är ett viktigt övergripande
program för samhällsbyggnadsförvaltningen och påverkar oss huvudsakligen genom hur
vi genomför våra tillsyner. Fokusområdena och deras övergripande mål är som följer:
Energi och klimat
Gotland är en världsledande ö-region och visar vägen till ekologisk hållbarhet.
Vatten
Rent grundvatten, god status för ytvatten på hela Gotland och en levande Östersjö.
Lätt att göra rätt – hållbara val
Hållbar konsumtion och cirkulär ekonomi ger hållbar tillväxt på Gotland.
Samhället bidrar till giftfria kretslopp.
Naturens mångfald
Naturen brukas hållbart; ekosystemtjänsterna värnas och biologisk mångfald bevaras.
Vision Gotland 2025
Vision Gotland 2025 är vårt regionala utvecklingsprogram. Det är det övergripande programmet för hur hela Gotland ska utvecklas. Programmet styr inriktningen av det utvecklingsarbete som görs på Gotland. Grunden är en långsiktigt hållbar utveckling.
Det regionala utvecklingsprogrammet är huvudinstrumentet för att samla och leda Gotland i riktning mot en önskvärd utveckling och gemensamma mål. Programmet anger inriktning och prioriteringar för Gotlands utveckling och baseras på en analys av de särskilda utvecklingsförutsättningar och den utvecklingspotential som finns på Gotland.

Ärendenr BN 20xx/xxxx Datum 2017-06-07

Energi 2020 – energiplan för Region Gotland
De övergripande strategiska styrdokumenten för Region Gotland är det regionala utvecklingsprogrammet Vision 2025 och underliggande planer och program. Dit hör energiplanen – Energi 2020. För Region Gotland ska energiplanen fungera som färdplan på
väg till en hållbar energianvändning baserad på förnybar energi enligt målen i Vision
2025.
Region Gotlands bostadsförsörjningsplan
Bostadsförsörjningsplanen skall tjäna som underlag för den fortsatta samhällsplaneringen, stödja dialogen mellan regionen och exploatörer/byggherrar och vara till hjälp i
olika aktörers och intressenters agerande på den gotländska bostadsmarknaden, men
också utgöra underlag för fortsatt debatt och diskussion.
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Översiktsplan/Fördjupad översiktsplan
Regionen har genom plan- och bygglagen både möjlighet och skyldighet att utöva inflytande över utvecklingen i Region Gotland. Översiktsplanen sammanfattar regionens intentioner avseende hur mark- och vattenområden i regionen bör användas för att på
lämpligast sätt stödja regionens strävanden och målsättningar inom olika områden. Den
översiktliga planeringen handlar inte bara om att lokalisera mark- och vattenområden för
olika exploateringsändamål. Det handlar i lika stor utsträckning om att på bästa sätt
skydda och säkerställa värdefulla natur- och kulturområden på Gotland. En viktig faktor
för Gotlands välstånd är att befolkningen ökar. Idag är det framför allt Visbyområdet
som står för befolkningsökningen. För att möjliggöra en utveckling av landsbygden krävs
en strategi. Översiktsplanen anger därför att fördjupade planer tas fram för de olika serviceorterna utifrån sina unika förutsättningar.
Tillväxtprogrammet
Det övergripande syftet med tillväxtprogrammet är att styra ett utmanings- och
resultatinriktat genomförande av det regionala tillväxtarbetet som stärker det gotländska
näringslivets förutsättningar, liksom förutsättningarna för nya och växande företag.
Tillväxtprogrammet ska även bidra till det nationella målet med den regionala
tillväxtpolitiken; utvecklingskraft i alla delar av landet med stärkt lokal och regional konkurrenskraft.
Programmet ska vägleda insatser av aktörer på såväl lokal, regional som nationell nivå
liksom samordning mellan dessa aktörer.
Internationell strategi för Region Gotland
Syftet med Region Gotlands internationella strategi är att vara ett verktyg för förtroendevalda och anställda inom regionen samt att fungera som stöd och riktlinjer för övriga aktörer på den internationella arenan inom och utom regionen. På grundval av strategin antar regionstyrelsen årliga handlingsplaner.
2.1.3

Uppdrag från regionfullmäktige

Besparingsbeting
Efter uppdrag i Regionfullmäktige (Rf § 90 160620) Byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden får i uppdrag att redovisa förutsättningarna att minska sin skattefinansiering med 10
miljoner kronor fördelat under perioden 2017-2019. I uppdraget ska principerna för och nivån på olika
taxor ses över liksom möjligheterna till effektivisering av myndighetshanteringen.

Ärendenr BN 20xx/xxxx Datum 2017-06-07

Efter beslut av samhällsbyggnadsdirektör har en projektplan upprättats för arbetet med
besparingar för SBF. Under tre år ska förvaltningen spara motsvarande 10 miljoner kronor och denna besparing är fördelad enligt:
2017 – 1,5 miljoner MHN och 2,5 miljoner BN
2018 – 3 miljoner förvaltningsövergripande oavsett nämndtillhörighet
2019 – 3 miljoner förvaltningsövergripande oavsett nämndtillhörighet
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Byggnadsnämndens reglemente (utdrag)
1 § Byggnadsnämnden fullgör Region Gotlands uppgifter inom plan- och bygglagen,
PBL. Nämnden fullgör också de övriga uppgifter som enligt annan lag ska fullgöras av
den
kommunala nämnden inom plan- och byggnadsväsendet samt vissa uppgifter som åvilar
Region Gotland (kommunen) enligt annan lagstiftning vilket framgår av 2 §.
2 § Målet för byggnadsnämndens verksamhet är att verka för en lämplig användning av
mark och vatten och för ett ändamålsenligt samhällsbyggande. Genom erforderliga insatser skall nämnden också verka för en långsiktigt god hushållning med våra naturresurser
och därigenom värna de specifika värden som kännetecknar den gotländska natur- och
kulturmiljön.
Miljö- och hälsoskyddsnämndens reglemente (utdrag)
§ 1 Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör de uppgifter som enligt lag ska fullgöras av
den kommunala nämnden (här Region Gotland) inom miljö- och hälsoskyddsområdet
samt miljöbalken. Nämnden ska även fullgöra vissa av Region Gotlands uppgifter enligt
lagen med särskilda bestämmelser om gaturenhållning och skyltning och vissa uppgifter
enligt lagen (2003:278) om skydd mot olyckor. Nämnden fullgör även Region Gotlands
uppgifter enligt lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor.
Tekniska nämndens reglemente (utdrag)
1 § Tekniska nämnden, som tillika är trafiknämnd, handhar uppgifter avseende regionens
samtliga fastigheter, vatten- och avloppsverk med tillhörande ledningsnät, hamnar, gator
och allmänna platser, trafiksäkerhet, regional kollektivtrafik, renhållning samt bostadsförsörjningsfrågor enligt regionfullmäktiges riktlinjer.
Reglementet tar upp en rad saker som tekniska nämnden skall göra och punkt 19 är tilllämplig för samhällsbyggnadsförvaltningen, dvs svara för de uppgifter som ingår i regionens
räddningstjänstverksamhet enligt lag och förordning om skydd mot olyckor samt utse räddningschef.
Prioriterade områden från koncernledningsgruppens verksamhetsplan
Koncernledningsgruppen leds av regiondirektören. I gruppen ingår förvaltningsdirektörerna samt direktörer inom ekonomi, HR, kommunikation, regional utveckling och verksamhetsutveckling. Koncernledningsgruppen har till uppgift att få hela organisationen att
arbeta för regionfullmäktiges antagna vision och övergripande mål. Koncernledningsgruppen har prioriterat områdena styrning, digitalisering, kompetensförsörjning och service och
samhällsbyggnadsförvaltningen har knutit aktiviteter till dessa.
Ärendenr BN 20xx/xxxx Datum 2017-06-07

2.1.4

Styrning
Produktionsmål, tillgänglighetsmål och ekonomiska mål.
Samspel med politiken.
Stärkt samverkanskultur.
Systematiskt kvalitetsarbete
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Digitalisering
E-tjänst för bygglovsansökan
Utveckling av ytterligare digitala tjänster
Geodata
Kompetensförsörjning
Personalomsättning
Sjuktal
Systematiskt arbetsmiljöarbete
Service
Företagsklimat
Tillgänglighet och bemötande
2.2
Nämndmål, indikatorer och uppdrag
Nämnderna har möjlighet att sätta egna mål, med eller utan indikatorer för förvaltningen,
som inte berörs i det övergripande styrkortet. Nämnderna har också möjlighet att ge förvaltningen prioriterade uppdrag samt att besluta om egna indikatorer att följa upp utifrån
uppdraget att styra verksamheten och löpande få information utifrån styrperspektivet.
2.2.1

Nämndmål

Samtliga nämnder
Gemensamma mål för samtliga nämnder:
 Stärkt samverkanskultur inom förvaltningen, mellan nämnder och förvaltningsövergripande.
 Systematiskt kvalitetsarbete

Ärendenr BN 20xx/xxxx Datum 2017-06-07

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Utöver förvaltningens identifierade mål från styrkortet såsom säkra tillgången till vatten
av god kvalitet så har miljö- och hälsoskyddsnämnden givit förvaltningen mål för livsmedelskontrollen: Säkra livsmedel och Kunderna upplever att de får tjänster av god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta. Dessa mål hanterar team livsmedel i sin kontrollplan.
Nämnden har också givit förvaltningen som mål att öka intäktsfinansieringen. Beslut har
fattats om förändrad taxemodell och höjning av timtaxan för att säkerställa att målet på
65% nås.
2.2.2

Prioriterade uppdrag från nämnd

Samtliga nämnder
Ett prioriterat uppdrag är att ta fram produktionsmål, tillgänglighetsmål och ekonomiska
mål för samtliga nämnder. Exempelvis ledtider, andel debiterbar tid, självfinansieringsgrad.
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2.2.3
Indikatorer för löpande nämndinformation
Byggnadsnämnden får varje sammanträde uppföljning på:
 Antal inkomna ansökningar om bygglov/förhandsbesked och fattade beslut
 Antal inkomna respektive beslutade företagsärenden
 Totalt antal tillsynsärenden och antal under handläggning/granskning
 Handläggningstid (beslut som fattas inom 10 veckor, 20 veckor, mer än 20
veckor)
 Handläggningstid – medianvärde
 Ärendebalans
 Antal inkompletta ärenden
 Mottagna samtal hos kundtjänst
 Kötid i medel för samtal till kundtjänst
 Status överklagade ärenden
 Ekonomiuppföljning
Miljö- och hälsoskyddsnämnden får varje sammanträde uppföljning på:
 Antal beslut om avloppsanläggningar och andel av planerat antal (Team vatten)
 Antal inkomna ansökningar (Team vatten)
 Antal planerade inspektioner och andel av planerat antal (Team miljö)
 Tidsuppföljning kontroller/provtagning (Team livsmedel)
 Antal kontroller och andel av planerat antal (Team livsmedel)
 Antal registrerade/upphörda verksamheter (Team livsmedel)
 Antal planerade inspektioner och andel av planerat antal (Förebyggande brand)
 Antal förelägganden (Förebyggande brand)
 Samtliga team rapporterar också särskilda händelser
 Ekonomiuppföljning
2.2.4
Indikatorer från koncernstyrkort
Koncernstyrkortets indikatorer kommer att följas upp av regionstyrelseförvaltningen men
dessa mål och antingen övergripande indikatorer eller egna kommer även Samhällsbyggnadsförvaltningen att bearbeta direkt:

Ärendenr BN 20xx/xxxx Datum 2017-06-07

Ett gott näringslivsklimat
 Företagsklimat enligt Svenskt Näringsliv, ranking
 Företagsklimat enligt ÖJ (öppna jämförelser, Insikt) - Totalt, NKI (Nöjd kund
index)
God tillgänglighet till Region Gotland
 Hur nöjd kund är med möjlighet att komma i kontakt med rätt person via telefon, e-post eller besök.
 Hur nöjd kund är med möjligheten att hämta blanketter och information på hemsidan
 Hur nöjd kund är med möjligheten att använda digitala tjänster för ditt ärende
 Hur nöjd kund är totalt sett med tillgängligheten
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Medarbetare
 Samtliga mål och indikatorer under målområdet Medarbetare kommer att hanteras i förvaltningens prioriterade område.

3
Prioriterade utvecklingsområden
De prioriterade utvecklingsområdena är områden som förvaltningen behöver utveckla eller
bevara i syfte att öka måluppfyllelsen avseende de direkt tillämpliga målen från koncernstyrkortet respektive nämndernas egna mål. Områdena har valts ut utifrån förvaltningens
resultat, nuläge samt ett omvärldsperspektiv, och bedöms för 2017 vara de viktigaste områdena för organisationen som helhet. Under respektive utvecklingsområde finns de mål som
är direkt berörda av att förvaltningen arbetar med utvecklingsområdet.
Effektivisera förvaltningens interna processer
Samhällsbyggnadsförvaltningen är en organisation som gått igenom flera omorganisationer på relativt kort tid. Vi behöver utveckla ett mer gemensamt tänk och de olika enheterna behöver bli mer samspelta. Kort sagt så behöver vi sträva mot att bli ”en” förvaltning. Våra interna processer behöver effektiviseras och likriktas där möjligt eftersom
en effektiv och likvärdigt arbetande förvaltning gynnar våra kunder och har en direkt effekt på många av våra mål.

Ärendenr BN 20xx/xxxx Datum 2017-06-07

Medarbetarskap/sjuktal
Även om Samhällsbyggnadsförvaltningen inte tillhör de prioriterade förvaltningarna när
det gäller Region Gotlands övergripande insatser mot sjuktalen så har vi förhållandevis
höga sjuktal. Förvaltningen prioriterar aktiviteter knutna till medarbetarskap, ledarskap
och sjuktal.
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4
Strategier
Samhällsbyggnadsförvaltningens kommer att arbeta med följande strategier för att nå uppsatta långsiktiga mål och för att lyckas med de prioriterade utvecklingsområdena:
Vi ska





skapa hållbara ekonomiska förutsättningar med en ekonomi i balans inom beslutade ekonomiska ramar.
skapa ett bra kund- och företagsklimat genom att utföra vår myndighetsutövning
rättssäkert, ha ett bra bemötande och en effektiv handläggning med korta handläggningstider.
bli en attraktiv arbetsgivare genom att skapa delaktighet och ge förtroende till våra
medarbetare samt skapa förutsättningar för en god arbetsmiljö.

5

Prioriterade aktiviteter

Målformulering
Uppdrag från regionfullmäktige
Under tre år ska förvaltningen spara motsvarande
10 miljoner kronor

Nuläge

Börläge

Aktivitet

Tidplan

SBF:s ekonomi i
balans

2019 ekonomi
i balans med
en minskad
ramtilldelning
med 10 mkr

Enligt
Handlingsplan besparingar
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Besparingar:
2017 – 4 miljoner
(1,5 mkr
MHN 2,5
mkr BN)
2018 – 3 miljoner
2019 – 3 miljoner

Ansv

Ärendenr BN 20xx/xxxx Datum 2017-06-07

Nämndmål
MHN och BN:
 Säkra tillgång till vatten
av god kvalitet
 Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela
ön
Prioriterade områden
Styrning:
Ett prioriterat uppdrag är
att ta fram produktionsmål, tillgänglighetsmål och
ekonomiska mål för samtliga nämnder.

 Hanteras i respektive enhets aktivitets/kontrollplan

2017
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Utbildningsinsatser kring våra
respektive roller
har skett under
2016

Stärkt samverkanskultur
inom förvaltningen, mellan nämnder och förvaltningsövergripande.
Bli ”en” förvaltning.
Hitta synergier mellan enheterna, inom de administrativa rutinerna framförallt avseende fakturering och utveckla mer likvärdiga arbetssätt i enheterna

 Studiebesök av BN på
SBF
 Utbildning av medarbetare om hur nämnderna
fungerar och är organiserade

Feb 2017
2017-12-31

 Kartlägga våra processer
 Utveckla våra e-tjänster.

2017-12-31

 Arbeta aktivt med målen
i verksamhetsplanen

löpande

AL
JÅ

En effektiv
och likvärdigt
arbetande förvaltning

SBF:s enheter
har idag olika arbetssätt och rutiner avseende administrativt arbete

Gemensamma
arbetssätt och
rutiner

Systematiskt kvalitetsarbete
Effektivisera våra interna
processer.
Digitalisering:

Nuläge
Framtagandet av en ny eMånga inkomplattform samt en digital
pletta bygglovstjänst för Bygglovsansökan ansökningar som
orsakar längre
handläggningstiUtreda möjligheten att in- der
föra digitala tjänster inom
enheten Miljö- och hälsoskydd för att effektivisera
våra interna processer.

Ärendenr BN 20xx/xxxx Datum 2017-06-07

Öka användandet av geodata även kallad ”geografisk information”.

Kompetensförsörjning:

System och kunskap finns men
utnyttjas ej pga.
ineffektiv
finansieringsmodell

Börläge

Aktivitet
Driftsätta bygglovsansökan
som e-tjänst.

Tidplan
Under första
kvartalet 2017

Ansv

2017
Processkartläggning

Central finansie- Framtagande av en geodaring
tastrategi.

Nuläge
Börläge
Inom SamhällsbyggnadsBygglovshandlägförvaltningens område ser gare, byggnadsinvi stora utmaningar i att re- spektörer arkitekter/ingenjörer är
bristyrken och

Sommaren
2017

Aktivitet
Tidplan
 Ett samarbete med Nynäshamn kommun har initierats
avseende yrkesutbildning av
bygglovshandläggare

Ansv
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krytera och behålla personal med erfarenhet och relevant utbildning.

prioriterade yrkesgrupper

Arbeta med att sänka sjuktalen

5,3 % (2016)

 En särskild lönesatsning sker
under 2017 avseende bristyrken.
 Utveckla rutinerna för introduktion, handledning samt
kompetensutveckling av våra
medarbetare.

3,5 %

 Kartlägga orsaken till korttidsfrånvaron.
Upprätta handlingsprogram

Förbättra arbetsmiljön och Medarbetare och
minska personalomsättchefer upplever
ningen.
periodvis en hög
arbetsbelastning.
Hög personalomsättning, historiskt ca 30%/år
Omorganisationer
under åren har
skapat en dålig arbetsmiljö

Service:
Förbättra hur våra kunder
uppfattar vårt bemötande,
vår tillgänglighet och att vi
ger begriplig och tydlig information

Ärendenr BN 20xx/xxxx Datum 2017-06-07

Prioriterade mål för respektive enhet BN/SBF
Enhet Bygg:
Handläggningstid för
bygglov ska vara max 10
veckor
Tillsynsärenden (olovliga
åtgärder) ska prioriteras

Öka tillgänglighet för kunder, kundtjänst och kundmottagning.

Nuläge

Börläge

Dåligt betyg
NKI

Bra betyg

Nuläge

Börläge

Aktivitet
Insatser för att förbättra företagsklimatet är prioriterade under 2017.
Workshop ”Förenkla helt
enkelt”

Aktivitet

Tidplan

Ansv

Feb 2017

Tidplan

Ansv.

I dag uppfyller vi
detta till 77 %
och vi har ca 850
ärenden i kö.
(2016)
Vi har ca 220
ärenden i kö.
(2016)
Öppettider:
Kundtjänst
x tim/vecka
Kundmott.
x tim/vecka
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Mål för självfinansieringsgrad
Bygglov 65 %
Inspektion 100%
Enhet Plan:
Ansökan om planbesked
ska beslut ges inom 4 månader
Mål för självfinansieringsgrad
Detaljplan 35 %
Enhet GI:
Hantera inkommande
ärenden, nybyggnads-kartor, utstakning och lägeskontroll inom 4 veckor.
Mål för självfinansieringsgrad
Detaljplan 60 %

Prioriterade mål för respektive enhet
MHN/SBF
Enhet Miljö- och hälsoskydd:
Team Vatten
Team miljö

Mål för självfinansieringsgrad
Tillsyn enligt miljöbalken
65 %

Verksamhetsplan 2017

62 % (2016)
73 % (2016)

8 besked av 9
inom 4 månader
(2016)

7,5 % (2016)

3-4 veckor
(2016)

66 % (2016)

Nuläge

Börläge

Aktivitet

Mål för tillsynen
finns i tillsynsplanen.

Antal tillsyner/handlagda
ärenden bör
följa plan.

Antal tillsyner/handlagda
ärenden inom en rad olika
områden är definierade i enhetens tillsynsplan. Följs
upp i månatlig uppföljning i
nämnd.

Teamen har tillsammans 59%.

65%

För att säkerställa att målet
om 65% självfinansieringsgrad har nämnden inför
2017 beslutat om förändrad
taxemodell samt höjning av
timtaxan.
X Tillståndsmyndigheten
skall göra minst 1 besök per
tillståndshavare (serveringstillstånd) och minst 1 besök
per försäljningsställe (folköl,
tobak och vissa receptfria
läkemedel). Följs upp i årsredovisningen.

Ärendenr BN 20xx/xxxx Datum 2017-06-07

Livsmedel och alkoholtillstånd:
Alkoholtillstånd

Livsmedel

77 % (2016)

Tidplan

Ansv.

2017

2017

X Livsmedelskontrollen
skall vara ändamålsenlig och
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Mål för självfinansieringsgrad 65 %

riskbaserad (Redovisas via
månatliga uppföljningar till
Miljö- och hälsoskyddsnämnden).

Räddningstjänsten:
Förebyggande brand?

6

Ekonomi
Bokslut 2015

Budget 2016

Budget 2017

+/- %
2016/17

Verksamhetens intäkter

- 55 087

- 61 963

- 66 137

+ 6,7

Verksamhetens kostnader
varav
- personalkostnader
(konto 50 – 57)
- köp av verksamhet
(konto 46)
- övriga kostnader
- avskrivningar
- internränta

137 125

148 861

146 993

- 12,5

84 795

95 679

97 118

+ 15

991

1 000

1 030

+3

46 535
4 106
698

46 885
4 427
870

43 969
4 437
439

- 6,2
+ 0,2
- 49,5

82 038

86 898

80 856

-7

Summa nettokostnader

Tabell 1: Verksamhetens samlade intäkter och kostnader i tkr, Samhällsbyggnadsförvaltningen

Budget 2017
Nettoinvesteringar

5 000

Tabell 2: Investeringsram i tkr, Samhällsbyggnadsförvaltningen, 2017

Kommentarer:

7

Medarbetare

Ärendenr BN 20xx/xxxx Datum 2017-06-07

Personal
Antal anställda
varav
- kvinnor
- män
- tidsbegränsat anställda

2015

2016

138

150

56
82
6

63
87
8

Tabell 3: Medarbetare Samhällsbyggnadsförvaltningen

Kommentarer: Till detta kommer cirka 150 brandmän i Räddningstjänst i beredskap.
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Ärendenr BN 20xx/xxxx Datum 2017-06-07

8
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Uppföljning
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/195
19 maj 2017

Gunilla Fohlin

Tekniska nämnden

Stenkumla Kviungs 1:17 m.fl.
Förslag till beslut

•

Teknikförvaltningen föreslår att tekniska nämnden tillstyrker den blivande
samfällighetsföreningens begäran att få ansluta gemensamhetsanläggningen till
den allmänna VA-anläggningen vid av förvaltningen upprättad förbindelsepunkt.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen VA-avdelning har mottagit en förfrågan om anslutning till
spillvatten (avlopp) för ca 50 st. hushåll i Zion-området i Stenkumla/Västerhejde
samt ev. nybildade fastigheter längs sträckningen av spillvattenledningen som kan
bildas av den fastighetsägare som äger mycket mark.
Ärendebeskrivning

Enligt den antagna delegationsordningen som gäller teknikförvaltningen skall beslut
om avtal för anslutning av fler än 10 VA-abonnenter utanför verksamhetsområde
beslutas av tekniska nämnden. Tidigare togs detta beslut inom förvaltningen.
Förslaget innebär omedelbart bara mycket marginell kostnad (upprättande av
förbindelsepunkt) men ger intäkter på ca 1 600 000 kronor. När alla anslutningar är
klara. Kostnader som samfällighetsföreningen får bekosta kan tillkomma för
anpassning av förbindelsepunkt.
Bedömning

Utbyggnaden av VA-nätet på Gotland skulle behöva byggas ut snabbare i Regionens
regi än vad VA-planen och budgeten medger. Detta för att förbättra förutsättningarna för bättre grundvatten och miljön i allmänhet. Ett instrument för detta
är även projektet Klart vatten som succesivt går igenom Gotlands socknar.
Beslutsunderlag

-

Ansökan

-

Föreslagen förbindelsepunkt
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/195

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
VA-avdelningen, Beredning- och projekteringsenheten
Göran Vahlgren, Stenkumla Fågelsången 108, 621 95 Visby
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Teknikförvaltningen
Berednings- och projekteringsenheten

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2015/1808
19 maj 2017

Gunilla Fohlin

Tekniska nämnden

Västerhejde Botmunds
Förslag till beslut

•

Teknikförvaltningen föreslår att godkänna att fler anslutningar kan ske i blivande
gemensamhetsanläggning för anslutning till Region Gotlands VA-ledningsnät.

Sammanfattning

Förfrågning har inkommit från fastighetsägare om att kunna ansluta sig till Region
Gotlands VA-ledningsnät via gemensamhetsanläggningen Lill Klintens samfällighetsförening. Förfrågan har inkommit från två fastighetsägare och fyra till som samfällighetsföreningen undrar om inkoppling kan ske om så önskas. Kapacitet att kunna
ansluta fler ser teknikförvaltningen inte som något hinder.
Ärendebeskrivning

Anslutning av sex fastigheter innebär en intäkt på ca 200 000 kronor (inkl moms) när
alla anslutningar är klara.
Möjlighet att ansluta till det allmänna VA-nätet medför i längden miljövinster för
barn och ungdomar likväl som övrig befolkning.
Bedömning

Utbyggnaden av VA-nätet på Gotland skulle behöva byggas ut i snabbare i
Regionens regi än vad VA-planen och budgeten medger. Detta för att förbättra
förutsättningarna för bättre grundvatten och miljön i allmänhet. Ett instrument för
detta är även projektet Klart Vatten som succesivt går igenom Gotlands socknar.
Beslutsunderlag

-

Skrivelse från blivande samfällighetsföreningen

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2015/1808

Skickas till
VA-avdelningen, Berednings- och projekteringsenheten
Lillklintens Samfällighet, Ygne Lillklintsvägen 40, 622 61 Visby
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Skrivelse
TN 2017/1081
7 juni 2017

Tekniska nämnden

Polismyndigheten
Kungsholmsgatan 37
STOCKHOLM

Begäran om återkallelse av beslut
Sökande kommun

Region Gotland genom tekniska nämnden
Tillståndsbeslut som begärs återkallat

Polismyndighetens beslut den 21 april 2017 i ärende med dnr A166.035/2017
Saken

Återkallelse enligt 3 kap. 18 § ordningslagen av redan meddelat beslut
_____________________

Region Gotland yrkar att polismyndigheten återkallar sitt beslut på de särskilda
skäl som framgår av tekniska nämndens beslut den 31 maj 2017, § 156 och
bilagd skrivelse samma dag.

_____________________
Tommy Gardell
ordförande
Bilagor
1. tekniska nämndens beslut den 31 maj 2017, § 156
2. tekniska nämndens skrivelse den 31 maj 2017
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