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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3330
14 februari 2018

Björn Wallentin

Tekniska nämnden

Riktlinjer uteservering
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att
 anta riktlinjerna för uteserveringar med följande ändringar:
 Texten under Krav på sidan 10 kompletteras med:
”Det kan uppstå en situation där Region Gotland kan behöva tillfällig tillgång
till upplåten yta för akut underhåll eller reparation av ledningsstråk i marken.
Du skall då nedmontera de delar av uteserveringen som behövs för
underhållet eller reparationen av ledningsstråket.”
Kravrutan
”Vid akut underhåll eller reparationer av ledningsstråk i marken skall
uteserveringen kunna nedmonteras tillfälligt.”
 Texten under Råd och rekommendationer på sidan 5 ändras till:
”Där marken lutar mer än 5% eller där markens beskaffenhet är av sådan
karaktär att det inte går att möblera direkt på befintligt markunderlag kan du
ansöka om att bygga ett upphöjt golv av giftfritt behandlat eller obehandlat
virke med FSC eller PEFC-märkning.”
 Texten under Så ansöker du om tillstånd på sidan 10 kompletteras efter andra
stycket med:
”Taxa för sommarsäsongen är från 1 april till och med 31 oktober och taxa
för vintersäsongen är från 1 november till och med 31 mars.”
 Texten till bilden under Sammanfattning på sidan 3 ändras till
”Parasoll och markiser skall vara enfärgade. I Visby innerstad godkänns ljusa
eller dämpade kulörer på parasoll, solsegel och markiser. Kulörer som
överensstämmer med fasadfärgen är lättast att passa in. Efter
tillståndsperioden ska de monteras ned.”
 Texten under Råd och rekommendationer på sidan 9 tas bort:
”Vid montering kan bygglov krävas – kontakta
Samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsansvariga för besked.”
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Sammanfattning

Riktlinjerna för uteserveringar är en del i arbetet med nya riktlinjer och regler för
utemiljöer som pågår under 2017.
I arbetet har tekniska nämnden, byggnadsnämnden, teknikförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen, FUNKISAM och näringslivet deltagit i workshops
och dialogmöten. Arbetet har letts av konsulter från Aktiebolaget
Ångpanneföreningen (ÅF).
Riktlinjerna avser allmän plats, men kan även fungera som ett rådgivande dokument
för uteserveringar på privat mark.
Teknikförvaltningen har omarbetat riktlinjerna efter Byggnadsnämndens beslut och
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande.
Ärendebeskrivning

Riktlinjer och bestämmelser för uteserveringar på Gotland godkändes av tekniska
nämnden, TN § 301, 2017-12-14 att användas interimistiskt och remitterade dem till
byggnadsnämnden.
Byggnadsnämnden antog samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande om riktlinjerna,
BN § 10 2018-02-07, med följande tillägg;
 Riktlinjerna bör styra hur uteserveringar ska kunna demonteras tillfälligt för
markåtkomst och underhåll av ledningsstråk, alternativt ange hur detta
hanteras i markupplåtelseavtal.
 Texten under Råd och rekommendationer på sidan 5 bör ändras till:
”Där marken lutar mer än 5% eller där markens beskaffenhet är av sådan
karaktär att det inte går att möblera direkt på befintligt markunderlag (sådan
mark kan anses vara lutande mark eller ojämnhet i beläggningen samt
höjdskillnad mellan beläggningar) kan ansöka om att bygga ett upphöjt golv
av giftfritt behandlat eller obehandlat virka med FSC eller PEFC-märkning”.
I samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande står även att:
1. Begreppet "dov färgskala" angående parasoll- och markiskulörer i Visby
innerstad är diffust och kravet kan ersättas med skrivningen: "I Visby
innerstad godkänns ljusa eller dämpade kulörer på parasoll, solsegel och
markiser. Kulörer som överensstämmer med fasadfärgen är lättast att passa in
i Visby innerstad"
2. Under avsnittet om uppvärmning kan texten om att ”Vid montering kan
bygglov krävas…etc” utgå då bygglovspliktiga väggfästa
uppvärmningsanordningar ej är tillåtna enligt kravrutan.
3. Vad gäller riktlinjer angående skyltning, exempelvis menyskyltar och reklam,
bör avstämning mot skrivningar i det pågående arbetet med skyltriktlinjer
göras innan riktlinjen antas.
4. En generell och kortfattad text om Byggnadsnämndens tillsynsansvar enligt
PBL samt text om Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder (HIN)
bör arbetas in i dokumentet.
5. Förtydligande i dokumentet om att eftersom markupplåtelse alltid är
tidsbegränsad ska säsongslov eller tidsbegränsat lov prövas för alla
bygglovspliktiga åtgärder.
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TN 2017/3330

6. Eftersom det ibland kommer att göras två prövningar, en mot PBL och en
för markupplåtelse, behöver riktlinjerna kompletteras med en intern rutin
som säkerställer en smidig process och intern samsyn i bedömning.
Teknikförvaltningen behöver komplettera riktlinjerna med datumgränser för
taxehantering.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att Byggnadsnämndens beslut och
samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande är bra kompletteringar och föreslår att de
arbetas in i riktlinjerna.
Teknikförvaltingen bedömer att riktlinjer för skyltning kan dröja varför
teknikförvaltningen föreslår att Riktlinjerna för uteservering revideras vid behov när
riktlinjer för skyltning är klara.
Teknikförvaltningen önskar förslag på text om byggnadsnämndens tillsynsansvar
samt Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder. Teknikförvaltningen föreslår
att den texten införlivas i förordet på sidan 2.
Teknikförvaltningen bedömer att prövningen av säsongslov eller tidsbegränsat lov
åligger Byggnadsnämnden och föreslår att den prövningen ingår i en ny intern
rutinbeskrivning .
Teknikförvaltningen instämmer med samhållsbyggnadsförvaltningen att riktlinjerna
kompletteras med en intern rutin som säkerställer en smidig process och intern
samsyn i bedömning.
Teknikförvaltningen bedömer att riktlinjerna behöver kompletteras med
datumgränser för taxehantering.
Beslutsunderlag

TN 2017/330
BN § 10
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Byggnadsnämnden
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Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-12-14

TN § 301

Riktlinjer uteservering

TN 2017/3330
TN AU § 227

Tekniska nämndens beslut

•
•

Tekniska nämnden godkänner riktlinjerna för uteserveringar och remitterar dem
till Byggnadsnämnden.
Tekniska nämnden godkänner riktlinjerna för uteserveringar att användas i
yttranden till sökande interimistiskt under våren 2018.

Sammanfattning

Riktlinjerna för uteserveringar är en del i arbetet med nya riktlinjer och regler för
utemiljöer som pågår under 2017.
I arbetet har tekniska nämnden, byggnadsnämnden, teknikförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen, FUNKISAM och näringslivet deltagit i workshops
och dialogmöten. Arbetet har letts av konsulter från Aktiebolaget
Ångpanneföreningen (ÅF).
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att byggnadsnämnden inte kommer ha några allvarliga
synpunkter på riktlinjerna varför de bör kunna användas interimistiskt för att
möjliggöra snabb handläggning av sökande för uteserveringar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-11-17.
Riktlinjer för uteserveringar 2017-10-31.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av avdelningschef Jenny Iversjö.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
• Tekniska nämnden godkänner riktlinjerna för uteserveringar och remitterar dem
till byggnadsnämnden.
• Tekniska nämnden godkänner riktlinjerna för uteserveringar att användas i
yttranden till sökande interimistiskt under våren 2018.
Skickas till
Byggnadsnämnden

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Riktlinjer och bestämmelser för

Uteservering på Gotland

Antagen av Tekniska nämnden.

Utkast
Datum: 2017-10-31

Förord
Gotland är en unik plats med en fantastisk historia. Här
skapar vi idag tillsammans en plats där många intressen
ska samverka och både boende och besökare ska kunna
ta del av vad denna magiska plats kan erbjuda. I vår
gemensamma stadsmiljö är uteserveringar ett verkligt
positivt inslag. De är en viktig del i vårt gemensamma
arbete att göra stads- och utemiljön på Gotland till en
attraktiv miljö för alla.
Ön har ett levande kulturarv, och i Visby innerstad är
omsorgen om vårt gemensamma världsarv vägledande
för hur vi vill utforma och ta hand om vår stadsmiljö.
Stads- och utemiljön får sin karaktär av husfasader,
utformningen av gator, torg och parker och hur det
offentliga rummet möbleras.
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Uteserveringar som tar plats i det offentliga,
gemensamma rummet är en viktig del av innehållet
och utformningen betyder mycket för helhetsintrycket.
Därför är det viktigt att serveringarnas staket, bord
och stolar, parasoller och skyltar samspelar med
omgivningen.
I Riktlinjer för uteserveringar har vi sammanställt råd
och regler som gäller för dig som driver uteservering.
Det har vi gjort för att stads- och utemiljön ska bli så
bra som möjligt, för boende, besökare och näringsliv.
Uteserveringar i det offentliga rummet ska inte inkräkta
på kraven om god framkomlighet för fotgängare,
tillgänglighet för personer med funktionsvariationer,
trafik, transporter och räddningstjänst.
Riktlinjerna är utformade för att vara ett bra stöd till dig
i planering och ansökan om tillstånd. De bygger på de
lagar som styr hur det offentliga rummet ska utformas
och hur vi ska arbeta med vårt gemensamma kulturarv.
Riktlinjerna är utformade så att om du följer de råd och
regler som listas, blir din ansökningsprocess enklare.
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Sammanfattning

Parasoll och markiser ska vara
enfärgade. I Visby innerstad
ska de vara i en dov färgskala.
Efter tillståndsperioden ska de
monteras ner.

Fri höjd under markiser
ska vara minst 2,3 m över
uteserveringen.

Hantering av gasol kräver
tillstånd av
räddningstjänsten.

Möbler ska stå direkt på
markytan. Upphöjt trägolv
godkänns endast
undantagsvis.

Bord och stolar bör vara
tillgängliga för alla och bör
inte ha färger eller material
som bländar.

Möbler, skyltar, markiser
och utsmyckning ska
rymmas inom avgränsad
yta.

Inramningen ska vara
mellan 0,9-1,1 m hög, lätt
att flytta och ha en entré
som är minst 1 m bred.

Fri passage för fordonstrafik
ska vara minst 3,5 m.
Framkomlighet för
transport och
räddningstjänst ska säkras.

Ingen reklam får förekomma
på inramning, parasoll eller
möbler.
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Om riktlinjer för uteservergar
I det offentliga rummet samsas många olika intressen.
Boende, besökare, näringsliv och tillfälliga evenemang
delar platsen. Rummet ska rymma både vardag och
fest, och ge plats åt lek, rekreation och umgänge. Det
offentliga rummet ska fungera dygnet runt, året runt.
Det ska vara intressant att besöka Gotlands allmänna
platser, samtidigt som det ska vara tryggt och säkert och
ge plats åt alla oavsett vilka behov och intressen som
finns.
Region Gotland äger den allmänna platsmarken och
anvisar riktlinjer och regler så att den förvaltas väl i
det allmännas intresse. Uteserveringar är viktiga och
ska ges utrymme i vårt gemensamma offentliga rum.
Samtidigt är det viktigt att även andra intressen visas
hänsyn - bland annat världsarvets kulturhistoriska
värden, boendes välbefinnande, räddningstjänstens
framkomlighet och tillgänglighet för personer med
funktionsvariationer.
Riktlinjer för uteserveringar finns till för att reglera
användningen av de allmänna ytorna vid upplåtelse
till näringsverksamhet. Riktlinjerna ger råd och stöd
och sammanställer de krav som gäller. Riktlinjerna tar
hänsyn till kraven som ställs i Ordningslagen, Planoch Bygglagen, Miljöbalken och Kulturmiljölagen.
Världsarvskonventionen uppfylls genom att
ovanstående lagkrav beaktas. Världsarvskonventionens
riktlinjer framhåller hållbar användning, “Sustainable
use”.

Efterlevnad och konsekvenser
Riktlinjerna för uteserveringar ska följas. Det är en
grund- förutsättning för att få upplåtelse för allmän
platsmark eller för servering på annan mark som Region
Gotland äger.
Polismyndigheten utövar tillsyn av uteserveringarna.
Om villkoren för markupplåtelsen inte följs kan Polisen
återkalla tillståndet. Om mindre avvikelser från villkoren
görs kommer rättelse att krävas. Om problemen kvarstår
kan vite eller böter utgå. Om utrustning eller möbler
som hör till uteserveringen inte tas bort när tillståndet
upphör kan Tekniska nämnden forsla bort dem på
sökandes bekostnad. Om en tillståndshavare bryter mot
riktlinjer kan Tekniska nämnden välja att inte tillstryka
framtida ansökningar.

Läsanvisningar
Varje avsnitt i riktlinjerna inleds med en allmän notering
om vad riktlinjerna syftar till. Under rubriken Råd och
rekommendationer finns beskrivning av vad
uteserveringen bör ta hänsyn till, samt tips kring hur
uteserveringen kan utformas. Ofta finns en stor frihet i
utformning av uteserveringen.
Uppdelningen där allmänna råd och rekommendationer
skiljs från krav har kommit till efter dialog med branschrepresentanter.

Var gäller riktlinjerna och vem ska använda dem?
Riktlinjerna gäller på gator, torg och i parker som är
allmän platsmark och på kvartersmark som ägs av
Region Gotland. Riktlinjerna vänder sig till café- och
restaurangägare som vill ansöka om tillstånd för
uteservering.
Riktlinjerna är också ett underlag för tjänstepersoner på
regionens Teknikförvaltning som använder dem i
bedömningen av ansökningar, samt för tjänstepersoner
på Samhällsbyggnadsförvaltningen som handlägger
bygglovsärenden och alkoholtillståndsärenden.

Stads- och utemiljöprogram för Region Gotland
Råd och riktlinjer för uteserveringar har tagits
fram i dialog med branschrepresentanter och
i samverkan med företrädare för regionens
näringsliv, lokala företagarföreningar, boende,
Samhällsbyggnadsförvaltningen, Funkisam
(funktionsnedsatta i samverkan) och övriga berörda
intressenter.
Riktlinjer för uteserveringar är en del av Region Gotlands
Stads- och utemiljöprogram. Programmet som omfattar
hela Gotland är antaget av Tekniska nämnden med
Byggnadsnämnden som remissinsats.

Krav
Varje avsnitt avslutas med en ruta där krav har
samlats
Kraven ska följas för att tillstånd ska ges
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Uteserveringens mått och
placering
Fri passage kan antingen säkras mot gatan utanför
serveringsytan, eller mellan serveringsytan och fasad.
Varje plats är unik och ska bedömas utifrån dess
förutsättningar. God framkomlighet är av största vikt
vid utformningen av en uteservering. Uteserveringen
skall inte placeras så att den försvårar framkomlighet
för fotgängare cykel- och biltrafik, räddningstjänst eller
andra transporter.

Råd och rekommendationer
Där marken lutar mer än 5 %, kan du ansöka om att
bygga ett upphöjt golv av obehandlat FSC-märkt virke.
Golvet bör oljas eller målas i mörk kulör (svart, mörkgrå
eller mörkgrön). Det är särskilt viktigt att trafiksäkerhet
och framkomlighet för passerande inte försämras vid
uppförande av golv.

Exempelplacering

Svagt lutande markplan med möbler
som kan höjdjusteras

Exempelsektion

Krav
Uteserveringen som ansluts till fasad ska vara lika bred
som restaurangen är inne. Minsta tillåtna bredd på
gångyta är 1,5 meter.
Är cykeltrafik tillåten är minsta tillåtna bredd 2,5 meter.
När tillstånd ges tas hänsyn till att snöröjning ska kunna
ske. Ledstråk får inte täckas för och den som arrenderar
marken är ansvarig för att miljön är säker.
Till upphöjda golv måste ramp finnas. Rampen får ha
en maximal lutning om 8 % och måste vara placerad
inom upplåten yta. Vid upphöjda golv och på ramper
skall kanter tydligt märkas ut, sidor skall märkas ut med
tvärslå strax ovanför mark så att det är möjligt att känna
sig fram.
Uteserveringen är en del av stadsmiljön, och ska bestå
av samma markunderlag som omgivningen. Möbler,
skyltar, blomlådor och utsmyckning ska rymmas inom
avgränsad yta och ska inte sticka ut förbi avgränsningen.
Möbler ska placeras direkt på marken.

Krav
Uteserveringen ska vara lika bred som restaurangen
är inne
Fri passage vid gata med fordonstrafik, 3.5 m
Fri passage vid gångbana, minst 1,5 m
Fri passage vid cykelbana eller gång- och cykelbana:
minst 2,5 m
Fri höjd under markiser och parasoll ska vara
minst 2,3 m
Vid anläggning av upphöjt trägolv ska ramp
anläggas inom upplåten yta
Upphöjt trägolv ska tas bort vid tillståndsperiodens
slut
Ramper får max luta 8%
Hela uteserveringen ska rymmas inom upplåten yta
Golv och rampers kanter skall tydligt märkas ut,
tvärslån skall vara 0,1-0,3 m över mark
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Inramning
Det finns många sätt att rama in uteserveringar och
möjlighet att anpassa avgränsningen efter omgivningen
och verksamheten. De krav som ställs på utformningen
utgår ifrån Alkohollagstiftningen samt lagar om
tillgänglighet för människor med funktionsvariationer
En avgränsning bidrar också till att både gäster och
förbipasserande tydligt kan se vilket område som är
avsett för uteservering.

Råd och rekommendationer
Om endast caféverksamhet bedrivs på uteserveringen
och inget alkoholtillstånd ska sökas, behövs inramning
endast på kortsidorna. Inramningen kan då vara av
enklare karaktär, med staket eller växtkrukor.

Olika typer av staketlösningar.

Krav
En uteserverings sidor ska avgränsas av staket eller
annan lösning som underlättar för personer med
nedsatt synförmåga att känna sig fram. En tvärslå strax
ovanför marken gör det möjligt att känna sig fram och
är viktig även då avgränsningen utformas med rep.
Avgränsningar ska utformas i en mörk kulör (t.ex. svart,
mörkgrå eller mörkgrön nyans) som har en god kontrast
för synsvaga.

Staket principutformning med vindskydd på kortsida.
För den här konstuktionen krävs bygglov.

Eftersom uteserveringen ska kunna upplevas av
förbipasserande, och serveringens gäster ska kunna
se omgivningen, ska inramningen vara luftig i sin
utformning (se exempel bilder). Inramning får vara
högst 1,1 m hög med undantag för vindskydd.
Vindskydd kan godkännas på kortsidorna om de är
genomsiktliga, det krävs bygglov om de är högre än
1,1 m. Högre konstruktioner, t.ex. plank, kräver bygglov
vilket generellt inte godkänns för uteserveringar på
allmän plats.

1m

Servering, staket och vegetation i lådor
som inramning

Krav
Inramningen ska ha en öppning som är minst 1 m bred
Inramningen ska vara lätt att flytta och inte begränsa
sikt för förbipasserande
Reklam får inte förekomma på inramningen
Verksamhetens logotyp får dock finnas, liksom skyltar
med meny och annan information
Avgränsningen ska vara 0,9-1,1 m hög och ha en nedre
tvärslå 0,1-0,3 m över mark
Vid alkoholtillstånd krävs tydlig avgränsning av
serveringsytans alla sidor
Avgränsningar ska utformas i en mörk kulör med god
kontrast
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Möbler och möblering
Uteserveringens möbler kan varieras i det oändliga
och väljas så att de passar verksamhetens syfte och
stil. För att leva upp till tillgänglighetslagar och
fungera väl i stads- och utemiljön finns dock både
rekommendationer och vissa krav att förhålla sig till. Vi
har samlat dem här:

Råd och rekommendationer
Genom att möblera med stabila möbler av god kvalitet
och i hållbara material som metall, smide eller lättare
träkonstruktioner, blir uteserveringen mer inbjudande.
Dämpad eller neutral färgskala ger ett harmoniskt
uttryck, och ger utrymme för att andra detaljer bidrar
med det färgstarka.
Olika typer av möbler.

Både stolar med och utan armstöd bör finnas för att
underlätta för människor med funktionsvariationer.
Likaså bör möbler som är tunga och klumpiga, eller
där stolar och bord sitter ihop, undvikas då de minskar
tillgängligheten för människor med funktionsvariationer.
På samma sätt kan material som bländar, t.ex. ren
aluminium eller vita ytor, skapa problem för synsvaga
och bör även de undvikas. Om trämöbler används bör
de vara av ett certifierat virke.

Krav
Tillgänglig bordsplats

Möbleringen ska göras med hänsyn till framkomlighet
och tillgänglighet. Plastmöbler av lättare typ ska
undvikas då de är vingliga och har låg hållbarhet. På
uteserveringen skall det finnas bord som är tillgängliga
för rullstol.
Ett bord tillgängligt för rullstol kräver att det är minst
0,8 m mellan bordsbenen eller att bordsskivan sticker
ut minst 0,6 m från bordsbenen. Mellan bord ska finnas
ett röreslsestråk så att både gäster och personal kan
röra sig. Gången skall ej blockeras av t ex parasoller eller
värmare.

Krav
Plastmöbler av lättare typ ska undvikas
Bord och stolar skall stå löst på marken och vara
enkla att flytta

Parasoll, solsegel och markiser skyddar mot både sol
och regn och är därför viktiga för uteserveringar. Deras
påverkan på stads- och utemiljön kan dock vara stor,
och därför finns krav för utseende och färgsättning. En
harmonisk och koordinerad färgskala ger utrymme för
Gotlands ofta spektakulära miljöer att framträda.

Bord som är tillgängliga för rullstol skall finnas.
Dessa bord har minst 0,8 m mellan bordsbenen eller
en skiva som sticker ut 0,6 m från bordsbenen
Mellan borden ska en 1 m brett rörelsestråk finnas.
Reklam är ej tillåten på möblerGångar mellan bord
får ej blockeras
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Parasoll och markis
Råd och rekommendationer

10 cm

Med fördel bör modeller som är enkla att fällas upp och
ner väljas beroende på väderlek och öppettider. På vissa
platser kan omgivningen kräva särskild samordning
av färgsättningen på uteserveringarnas parasoll,
solsegel och markiser för att lyfta fram spektakulära och
historiska miljöer.
Kontakta gärna Teknikförvaltningen inför inköp eller
planering av parasoll eller markiser. Då kan du få besked
om vad som kräver bygglov eller annat godkännande,
vilka lösningar som kommer att godkännas, och råd
kring placering och modeller.

Servering med fristående parasoll

10 cm

Servering med solsegel.

Krav
Alla parasoll, solsegel och markiser ska monteras ner
när tillståndet har löpt ut. Om solsegel används skall
alla infästningar plockas bort efter tillståndets slut.
Parasoll, solsegel och markiser ska vara enfärgade. I
Visby innerstad skall det vara dova färger. Matchande
färger till fasaden är önskvärt. Övriga fasta takliknande
konstruktioner kräver bygglov och kommer inte att
godkännas på allmän plats.
Reklam får inte förekomma på parasoll, solsegel och
markiser. Verksamhetens namn eller logotyp är dock
tillåten. Alla parasoll, solsegel och markiser ska ha minst
2,3 m fri höjd över uteserveringen. Väggfasta markiser
ska i höjd och längd följa fasaden. Bygglov krävs om
markis eller parasoll behöver fästas i vägg. Likaså krävs
bygglov för solsegel men inte för vanliga parasoll och
markiser.
Krav
Alla parasoll, markiser och solsegel ska vara

10 cm

enfärgade
Bygglov krävs om markis eller parasoll behöver fästas
i vägg
Likaså krävs bygglov för solsegel men inte för vanliga
parasoll och markiser
I Visby innerstad godkänns endast dova färger på
parasoll, solsegel och markiser. Matchande färger till
fasaden är önskvärt
På andra platser på Gotland tillåts andra färger

Servering med fristående markis.

Varumärkesreklam godkänns inte på parasoll,
markiser eller solsegel
Alla parasoll, solsegel och markiser ska ha minst 2,3
m fri höjd över mark samt avslutas minst 10 cm från
uteserveringens avgränsning
Alla parasoll, solsegel och markiser ska monteras ner
när tillståndsperioden har löpt ut
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Uppvärmning

Bar och serveringsdisk

När det gäller uppvärmning är brandsäkerhet centralt,
i världsarvsområdet Visby innerstad ställs särskilt höga
krav på säkra lösningar.

I vissa fall behöver en uteservering kompletteras med
en bar- eller serveringsdisk. De ska utformas så att
de överensstämmer med den omgivande stads- och
utemiljön i omgivningen.

Råd och rekommendationer
För att underlätta framkomligheten bör värmare
monteras på parasoll eller markis. Kom ihåg att
placera värmare så att parasoll och markiser kan fällas
ihop. Vid montering kan bygglov krävas – kontakta
Samhällsbyggnadsförvaltningens bygglovsansvariga för
besked.

Råd och rekommendationer
Likt stolar, bord och markiser ska även bardisken vara
en lös möbel som kan monteras ner efter säsongens
slut. Eventuellt tak över bardisk bör utgöras av parasoll,
solsegel eller markisväv och information om hur dessa
utformas hittar du under kapitlet: Parasoll och markis.
Kom ihåg att inte placera bardisken så den skymmer
sikten för viktiga sevärdheter eller utsikter.

Krav
Uteserveringar kan värmas med el eller gas,
för hantering av gasol krävs alltid tillstånd av
räddningstjänst. Efter tillståndsperiodens slut ska all
utrustning tas bort eller monteras ner. Värmeenheter får
aldrig monteras på fasader.

Serveringsdisk med olika höjder.

Krav
Likt stolar, bord och markiser ska även bardisken vara
en lös möbel. Barer och serveringsdiskar ska redovisas i
ansökan, med ritningar över placering, utformning och
material. Vid tillståndsperiodens slut ska all utrustning
tas bort eller monteras ner.
Uteservering på vintern.

Sidan mot kunderna på bardisken ska vara max vara
1,20 m hög. En del av bardisken bör ha en lägre höjd,
max 0,9m som är anpassad för rullstolsburna. Högre
konstruktioner kräver bygglov och kommer inte att
godkännas. Bar- och serveringsdiskar får inte skymma
viktiga siktstråk för att kunna ge en överskådlighet för
att hitta utrymningsvägar på uteserveringen.

Krav
Hantering av gasol kräver tillstånd av
räddningstjänsten

Krav

Placering av värmare skall ej försvåra tillgänglighet
och framkomlighet.

Sidorna ska vara högst 1,2 m höga

Inga infästningar av värmeenheter får ske på fasad

Utformning och placering ska redovisas i ansökan

Likt stolar, bord och markiser ska även bardisken vara
en lös möbel som kan monteras ner efter säsongens
slut

Fasta konstruktioner godkänns inte

Varumärkesreklam godkänns inte

Alla barer och diskar ska monteras ner efter
tillståndets slut
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Tillståndsanpassad uteservering

Så ansöker du om tillstånd
Ansökan om tillstånd att använda allmän platsmark görs
till Polismyndigheten. Polisen ger tillstånd att använda
allmän
platsmark för uteservering efter godkännande av Region
Gotlands Teknikförvaltning. I samband med ansökan tar
polisen ut en ansökningsavgift. Teknikförvaltningen tar
ut en avgift för markhyra, enligt en taxa som är antagen
av Regionfullmäktige.
I vissa fall kan bygglov komma att krävas. Bygglov sökes
hos Region Gotlands Samhällsbyggnadsförvaltning.
Samhällsbyggnadsförvaltningen tar ut en avgift
för bygglov enligt en taxa som är antagen av
regionfullmäktige.

Uteservering på vintern.

Råd- och rekommendationer
Du som vill bedriva uteservering på allmän platsmark
kan söka för ett år i taget. Till ansökningstillfället kan
du ange olika utformning av uteserveringen för olika
tidsperioder, t.ex. att kunna ansöka om olika ytor under
olika tidsperioder.
Möjligheten att ha en servering under vintern bedöms
från fall till fall, bland annat utifrån hur det funkar med
vinterväghållningen och om uteserveringen aktivt
används.

Innan du skriver ansökan kan Teknikförvaltningen hjälpa
dig att se om platsen är lämplig för uteservering. Ring
Region Gotlands växel (0498-26 90 00) och fråga efter
handläggare för uteserveringar.
Om du är osäker på om det behövs tillstånd kan du
kontakta polismyndigheten på telefon 114 14.
Ansökningsblankett för tillstånd till uteservering heter
”Ansökan om tillstånd enligt ordningslagen och lokala
föreskrifter”. Den hittar du enklast på www.polisen.se.
Där står också vart du skickar eller var du lämnar ifylld
blankett.

Du kan söka för uteservering för nästkommande år när
som helst under innevarande år, handläggningstiden
är som mest en månad från det att komplett ansökan
inkommit.

Krav
I din ansökan anger du mellan vilka datum du söker
tillstånd för. Observera att det ska innefatta byggnation
och nedmontering av uteservering.
För att tillstånd skall kunna ges är det ett krav att
restaurangen är öppen och att uteserveringen används
aktivt, det är möjligt att ändra ytan utifrån bedömt
behov. Om utrustning inte plockas ner i tid kan tillstånd
nekas nästa år.

Krav
Datum för mellan vilka tillstånd som sökes ska anges,
samt ytan för respektive period
Tillstånd ges för tid som saökande anger
Vid ansökan ska ritning bifogas
Restaurangen skall vara öppen och uteserveringen
ska vara aktiv för att få upplåtelse för uteservering
Om villkoren för tillståndet inte följs kan extra
kostnader bli följden eller i allvarliga fall nekat
tillstånd påföljande tillståndsperiod
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Checklista
Det är mycket du ska tänka på när du ska ansöka om tillstånd för uteservering. Här hittar du en enkel checklista
som hjälp på vägen.

Uteserveringens utformning
Innan ansökan genomförs behöver du försäkra dig om
att din uteservering följer Region Gotlands riktlinjer.
Stäm av så din uteservering följer riktlinjer för:









Mått, placering och storlek
Inramning
Markyta/underlag
Möbler och möblering
Parasoll och markis
Uppvärmning och el
Bar och serveringsdisk
Tillståndsanpassad utformning

Teknikförvaltningen
Kontakta Teknikförvaltningen om du har frågor kring
uteserveringens utformning, markupplåtelse, hur du kan
förankra staket och markiser i marken, trafiksäkerhet,
framkomlighet eller tillgänglighetslagar. Hör gärna av
dig om du vill ha tips och råd kring just din uteservering
i förhållande till stads- och utemiljön.
Teknikförvaltningen
0498-26 90 00
offentligplats@gotland.se

Polisen
Tillstånd för uteservering ska förnyas varje år. Ansökan
om
tillstånd för uteservering ska innehålla
 Ifylld ansökningsblankett: www.polisen.se/

Service/Blanketter/Tillstand/Vanliga-blanketter/
Ansokan-tillstand-ordningslagen
 Ritning över uteserveringens storlek och
placering (gärna i skala 1:50 eller 1:100) med
omgivande hus och ytor inritade.
Ansökan inlämnas digitalt på www.polisen.se, eller
skickas till:
Polismyndigheten
Region Stockholm
106 75 Stockholm
Polisen står för ordning och säkerhet och kontaktas även
vid frågor gällande detta.

Brandfarlig vara
Ansökan om tillstånd för brandfarlig vara, till exempel
gasolvärmare, inlämnas till räddningstjänsten.
 Informationen finns på www.gotland.se/

sakraevenemang

Bygglov
Kontakta Region Gotland,
Samhällsbyggnadsförvaltningen om du har frågor
som rör bygglov eller om lokal byggnadsordning,
kulturminneslagar eller särskilda regler gällande
världsarvet. Följer du riktlinjerna för uteserveringar
behöver du i regel inte söka bygglov.
Om Polisen i samråd med
Samhällsbyggnadsförvaltningen finner att
utformningen kräver bygglovsansökan, kommer du som
sökande att informeras om detta. Du får då ytterligare
information kring vilka kompletteringar som krävs.

Alkoholtillstånd
Ansökan om alkoholtillstånd
 Informationen finns på www.gotland.se/

alkoholtillstand

Tillgänglighet
Regler om tillgänglighet
 Informationen finns på www.boverket.se/

tillganglighet

Om livsmedel och buller
För att bedriva uteservering kan du också behöva
komplettera med tillstånd rörande livsmedelshantering
eller störningar från uteserveringar.

Samhällsbyggnadsförvaltningen
 Kontakta Samhällsbyggnadsförvaltningen för

frågor om vad som gäller för din verksamhet,
0498-269000
Livsmedel, 0498-263210
Miljö- och hälsoskydd, 0498-269000
Alkoholinspektion, 0498-269000
All information och länkar till ansökningsblanketter
hittar du på www.gotland.se
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Webbsida www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
BN 2017/1573
10 januari 2017

Christian Hegardt

Byggnadsnämnden

Remiss Riktlinjer uteservering
Förslag till beslut

•

Byggnadsnämnden antar Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande som sitt eget.

Bakgrund

Riktlinjerna för uteserveringar är en del i arbetet med nytt stads- och
utemiljöprogram som pågår under 2017 och 2018.
I arbetet har tekniska nämnden, byggnadsnämnden, teknikförvaltningen,
samhällsbyggnadsförvaltningen, FUNKISAM och näringslivet deltagit i workshops
och dialogmöten. Arbetet har letts av konsulter från Aktiebolaget
Ångpanneföreningen (ÅF)
Riktlinjerna avser allmän plats, men kan även fungera som ett rådgivande dokument
för uteserveringar på privat mark.
Samhällsbyggnadsförvaltningens yttrande

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genom primärt stadsarkitektenheten varit
delaktiga i framtagandet av riktlinjerna och därför är många synpunkter redan
inarbetade i remissförslaget. Syftet med arbetet har varit att i bred dialog ta fram ett
så kommunicerande och illustrativt riktlinjeverktyg som möjligt. Följande ansatser
har varit vägledande i arbetet:


Riktlinjerna ska kunna följas både för markupplåtelse och bygglov.

Det är av vikt att de riktlinjer som antas av tekniska nämnden också kan omfattas av
byggnadsnämnden, dvs att det råder en samsyn mellan nämnderna om hur
riktlinjerna ska tillämpas. Enklast görs detta genom att de bygglovriktlinjer som anges
i dokumentet antas som en egen bygglovsriktlinje i byggnadsnämnden. Alternativt
antas dokumentet i sin helhet även i byggnadsnämnden efter antagande i tekniska
nämnden.
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Riktlinjerna skall tydligt skilja på rådgivning och krav

Förslaget till riktlinje för uteserveringar ska kunna fungera rådgivande för den som
söker markupplåtelse, men det måste också tydligt klargöras vad som är råd
respektive krav. I dokumentet är detta löst genom tydlig rubriksättning ”Råd och
rekommendationer” samt en tydlig kravruta under varje avsnitt.


Estetisk samordning på en rimlig nivå

Riktlinjerna anger en viss grad av estetisk samordning i kraven vad gäller
uteserveringens fasta delar och tak, framförallt i Visby innerstad, men det har inte
ansetts nödvändigt att detaljstyra exempelvis möbler och andra lösa delar.

Bygglovsplikt /riktlinjer för bygglov
Byggnadsnämndens ansvar för riktlinjerna rör i princip den bygglovsplikt och de
riktlinjer för bygglov som anges i dokumentet. Byggnadsnämnden ansvarar för att
riktlinjerna efterlevs avseende bygglovsplikt. Nämnden har också ett svar för tillsyn
enligt PBL samt enligt Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder (HIN) på
allmänna platser och bevakar därmed hur tillgängligheten efterlevs.
Bygglovsplikten framgår i riktlinjernas olika avsnitt under ”Krav” och säger följande:


Inramning av uteservering som är högre än 1,1 m över mark är bygglovspliktig.
Riktlinjerna föreskriver att endast vindskydd i glas på inramningarnas kortsidor får
överstiga denna höjd. Övriga bygglovspliktiga inramningskonstruktioner bör nekas bygglov.



Som tak över uteservering är parasoll och markis samt solsegel tillåtna. Om markis eller
parasoll fästs i vägg är dessa bygglovspliktiga. Solsegel kräver alltid bygglov. Andra
bygglovspliktiga takkonstruktioner bör nekas bygglov.



Montering av uppvärmingsanordningar på fasad är bygglovspliktigt och inte tillåtet enligt
riktlinjerna.



Fasta, bygglovspliktiga konstruktioner på uteserveringarna bör nekas bygglov.



Då markupplåtelse alltid är tidsbegränsad ska säsongslov eller tidsbegränsat lov prövas för
alla bygglovspliktiga åtgärder.

Synpunkter


Begreppet "dov färgskala" angående parasoll- och markiskulörer i Visby
innerstad är diffust och kravet kan ersättas med skrivningen: "I Visby
innerstad godkänns ljusa eller dämpade kulörer på parasoll, solsegel och
markiser. Kulörer som överensstämmer med fasadfärgen är lättast att passa in
i Visby innerstad"



Under avsnittet om uppvärmning kan texten om att ”Vid montering kan
bygglov krävas…etc” utgå då bygglovspliktiga väggfästa
uppvärmningsanordningar ej är tillåtna enligt kravrutan.



Vad gäller riktlinjer angående skyltning, exempelvis menyskyltar och reklam,
bör avstämning mot skrivningar i det pågående arbetet med skyltriktlinjer
göras innan riktlinjen antas.
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En generell och kortfattad text om Byggnadsnämndens tillsynsansvar enligt
PBL samt text om Boverkets föreskrifter om enkelt avhjälpta hinder (HIN)
bör arbetas in i dokumentet.



Förtydligande i dokumentet om att eftersom markupplåtelse alltid är
tidsbegränsad ska säsongslov eller tidsbegränsat lov prövas för alla
bygglovspliktiga åtgärder.



Eftersom det ibland kommer att göras två prövningar, en mot PBL och en
för markupplåtelse, behöver riktlinjerna kompletteras med en intern rutin
som säkerställer en smidig process och intern samsyn i bedömning.

Beslutsunderlag

Remissförslag ”Riktlinjer och bestämmelser för Uteservering på Gotland”, daterat
17.10.31
Protokollsutdrag TN 301, Riktlinjer uteservering. TN 2017.12.14

Christian Hegardt
Stadsarkitekt

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Skickas till
Tekniska nämnden
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Teknikförvaltningen

Ärendenummer Information
2017/16

Projektavdelningen

Datum 15 februari 2018

TNau/TN Februari 2018

Preliminär Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen
Februari 2018
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

Typ av
upphandling

Verksamhet

Stjärnrikets
ledingsrenovering

Entreprenad

TKF/Projavd

VA ledning Västergarn
Klintehamn

Entreprenad

Ä

Reservkraft Visby lasarett

Ä
Ä

Ä

Projekt

Beslut i TN
eller TNau

Tid för beslut

Nov
2017

TNau

Feb 2018

TKF/Projavd

Feb
2018

TNau

April 2018

Entreprenad

TKF/Projavd

TN

April 2018

Gråbo skolan ombyggnad
kök

Entreprenad

TKF/Projavd

Mars
2018
Feb
2018

TN

Juni 2018

TerraNova skolan ombyggnad kök

Entreprenad

TKF/Projavd

Feb
2018

TN

Juni 2018

Trafikupphandling
Kollektivtrafiken

Entreprenad

TKF/Kollektivtarfik/BUF

Juni
2017

Ramavtal konsulter

Ramavtal

TKF

Jan
2018

TNau

Mars 2018

Ramavtal

TKF

Vinter
2017/

TNau el TN

Maj 2018

Projektering gata/mark
Ramavtal projektledare
bygg

FFU ut

2018
Katthammarsvik ARV

Entreprenad

TKF

April
2018

TNau

Juni 2018

Infodring av Spillvatten-

Entreprenad

TKF

April
2018

TNau

Juni 2018

ledningar.
Ä

Exploatering, Gator & VA
på A7-området etapp 3

Entreprenad

TKF

Feb
2018

TN
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1 Sammanfattning
Året som gått
År 2017 var ett händelserikt år som till del kom att präglas av vattenbristen som stora delar av Gotland påverkats av. Under våren och försommaren växte oron för omfattande konsekvenser. Lyckligtvis klarade vi oss utan några större restriktioner bortsett från bevattningsförbud och tidigare fattat beslut om anslutningsstopp på södra Gotland. För att förbättra den framtida vattenförsörjningen
beslutades under hösten om att anlägga ett nytt vattenverk i Kvarnåkershamn med en maxkapacitet
på 7 500 m3/dygn.
Förvaltningens svårigheter att säkra kompetensförsörjning har fortsatt skapat en del utmaningar avseende främst ingenjörer men även en rad andra yrkeskategorier. Problemen tycks dock ha mildrats
något genom ett ökande intresse av att arbeta i våra verksamheter.
Investeringarna i Klintehamns hamn avslutades under året vilket möjliggör att vi kan fullfölja våra
strategier avseende renodling av hamnarna genom att godshanteringen i Visby hamn kan flyttas till
Klintehamn.
Projekt Sävehuset avslutades och invigning av de nya lokalerna skedde 30 mars. Projektet var i allt
väsentligt ett mycket lyckat sådant med ett resultat som gläder både lärare och elever.
Även 2017 har ett antal nyanlända kommit till Gotland. Att ge dessa ett boende har varit krävande
uppgift men förvaltningen har, trots ett antal utmaningar, ändå lyckats på ett bra sätt.
Årets resultat landade strax över 0-sträcket, dvs precis där det skall ligga. En närmare titt på siffrorna
visar emellertid ett underskott i den skattefinansierade delen som balanseras av ett överskott i den
taxefinansierade.
Framåtblick
Höstens omfattande nederbörd har till stora delar återställt den vattenbrist som fanns i våra vattentäkter tidigare under året. Förhoppningsvis blir sommaren 2018 den sista vi behöver uppleva med
ett överhängande hot om vattenbrist för våra abonnenter. Sommaren 2019 planeras Kvarnåkershamns vattenverk stå färdigt liksom det utbyggda distributionsnät som skall fördela vattnet.
De besparingar som skall genomföras under 2018 kommer att medföra nya tanke- och arbetssätt för
verksamheterna. Bland annat kommer ett antal av de hamnar där regionen inte längre har någon
verksamhet att säljas.
Visby står inför en omfattande exploatering som inleds med att delar av norra Visborg bebyggs. För
Teknikförvaltningen innebär detta stora möjligheter då det skapar nya intressanta arbetsuppgifter
som kan attrahera ett flertal nya medarbetare.
Den 29 april invigs den nya kryssningskajen som kommer att möjliggöra att fler och större kryssningsfartyg kan anlöpa Visby. För Gotlands del öppnar detta nya möjligheter då antalet kryssningsturister sannolikt kommer att öka.
Förvaltningens kundtjänst fortsätter att utvecklas. Under året kommer öppettiderna att utökas i syfte
att ytterligare förbättra servicen till våra medborgare.
Samverkan med näringsliv och medborgare fortsätter att förbättras. Arbetet med såväl ”Strategi för
uteserveringar” och ”Parkeringsstrategi” är goda exempel. Kommunikationen inför upphandlingar
har utvecklats och kommer fortsatt att förbättras under 2018.
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2.1

Händelser av väsentlig betydelse
Projektavdelningen

År 2017 har varit ett intensivt år för projektavdelningen med avslutning av några stora projekt samt
start för andra.
Den 19 januari genomfördes en godkänd slutbesiktning på det nya Sävehuset, som uppfyllde målsättningen ”miljöbyggnad guld”. Inflyttningen var under februari månad och verksamheten startade
efter sportlovet. Gotland har fått en ny och modern gymnasieskola.
Den 18 september invigdes nya lokaler vid psykiatrin i Visby. Slutresultatet av projektet innebar bra
lokaler för verksamheten. Projektavdelningen fick med sig många erfarenheter inför framtiden.
Projektavdelningen har startat tre mycket stora VA-projekt under 2017 som är helt avgörande för
hela södra Gotlands VA-försörjning. Bräckvattenverket i Kvarnåkershamn, Avloppsverket i Klintehamn och utbyggnaden av södra Gotlands VA ledningsnät. Satsningen på Södra Gotland ger tillgång
till exploateringar i området och möjlighet till utökning av befolkning på Gotland. Sommaren 2019
skall dessa investeringsprojekt vara klara.
2.2

Gata parkavdelningen

Under år 2017 har det funnits ett ”energiöverskott” på marknaden vilket inneburit väsentligt högre
kvittblivningskostnader för olika fraktioner inom ÅVC-verksamhet. Det som tidigare redovisats
som intäkter för verksamheten har under 2017 inneburit kostnader på c:a 3 mnkr.
Terrordådet i Stockholm 2017 har påverkat årets förberedelser och genomförande av Almedalsveckan i en helt ny omfattning, jämfört med tidigare år. Säkerhetsmateriel har fått transporterats till
Gotland för att regionen över huvud taget skulle kunna uppfylla den säkerhetsnivå som krävdes under veckan. Säkerhetsnivån har även fått varieras under respektive dygn m.h.t. de politiska talen eller
om det varit ”normal Almedalsverksamhet”. Hela denna vecka har ställt nya krav på Gata/Parkavdelningen vilket även kommer fortsätta 2018 då 50-årsjubileum och valår träder in.
2.3

VA-avdelningen

Om- och tillbyggnationen av Klintehamns avloppsreningsverk är påbörjat. Avloppsreningsverken
vid Burgsvik, Näs och Kvarnåkershamn kommer att stängas när avloppsreningsverket i Klintehamn
är klart. I mars började markarbetena och hela projekt ska vara slutfört i juni 2018.
Den 17 november togs det första spadtaget för bräckvattenverket i Kvarnåkershamn. Verket är
viktigt för att säkra dricksvattentillgången inte bara i Kvarnåkershamn utan på hela södra ön och
norrut mot Visby. Till sommaren 2019 planeras bräckvattenverket, som då blir Sveriges största, att
stå klart. Kapacitet vid bräckvattenverket kommer att vara 7500 m3/dygn.
För att Klintehamns avloppsreningsverk och Kvarnåkershamns bräckvattenverk ska bidra till hela
södra Gotlands utveckling behövs spill- och dricksvattenledningar vilket benämns södra linan. Det
pågår flera ledningsprojekt från Burgsvik till Klintehamn och även från Hemse mot Kvarnåkershamn/Klintehamn.
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Grundvattennivåerna på Gotland har även 2017 varit under det normala, men situationen har varit
bättre än i många områden i Mellansverige. För att hantera vattenbristen så har Region Gotland infört bevattningsförbud över hela Gotland med undantag av Fårösund/Bunge och Östergarnslandet.
Kampanjen ”Spara Vatten” blev utvidgad till att innefatta en skolkampanj och en film som har visats
på bio. Kampanjen har även i år utgjorts av en mängd annonser, skyltar mm. Kampanjen har gett
mycket gott resultat då den ökat medvetenheten hos kommunmedborgare och besökare, så att
mindre vatten förbrukats.
2.4

Fastighetsförvaltningsavdelningen

Under året fick fastighetsförvaltningsavdelningen (FFA) i uppdrag att ordna bostäder för 213 nyanlända. Detta innebar en utmaning då bostadsbeståndet inom regionen är väldigt begränsat. Huvuddelen av de förmedlade lägenheterna erhölls ifrån AB Gotlandshem. Uppgiften medförde ökade arbetsuppgifter för hyresadministration och ombyggnation, besiktningar mm. Detta uppdrag var i inledningen ofinansierat men vid årets slut erhölls kompensation med 2,1 mnkr för vidtagna åtgärder.
Bristen på entreprenörer, särskilt inom ventilationsområdet gör att de behov FFA har för att åtgärda ventilations- och innermiljöproblem inte blir utförda i önskvärd takt. Det får till följd att FFA
får anmärkningar från OVK-besiktningar samt vid miljö- och hälsas inspektioner. Detta har även
påverkat de reparationer som fastighetsservice beställer av lokala entreprenörer. Under hösten förbättrades situationen med tillgången på entreprenörer, vilket märktes och kostnaderna för reparationer ökade i snabb takt.
Inför 2017 gjorde FFA en upphandling av elenergi för våra verksamheter samt gatubelysningen,
vilket medfört att våra kostnader sjunkit. Detta har bidragit till FFA:s positiva resultat
Under 2017 invigdes nya Sävehuset efter ett antal år av renovering och ombyggnad och med verksamheten i tillfälliga lokaler. Skolan är nu ett modernt hus med ny teknik som ställer stora krav på
vår driftorganisation. Region Gotland har även byggt en ny förskola, Törneqviors förskola, som är
byggt som ett nära noll-energihus vilket är en ny teknik som ska möta framtidens ställda energikrav.
2.5

Hamnavdelningen

Linjetrafiken – Det har varit ett bra år för linjetrafiken till Gotland. Totalt 1 748 602 passagerare
har rest till och från ön med Destination Gotland, vilket är en liten minskning med 1,3 % jämfört
med året innan då det var rekord. Även ett annat rederi, Gotlandsbåten AB hade då trafik till fastlandet. Antalet trailers ökade med 3,3 % till 48 512 st.
Kryssningstrafiken –Till Gotland anlände det 59 kryssningsanlöp vilket är en ökning med 37%
jämfört med 2016. Antalet passagerare ökade med 5,3 % till 41 101 st. Totalt 52 fartygsanlöp kom
till kaj och 7 fartyg låg på redden. Det blev 8 inställda anlöp under året. I år var det i genomsnitt 697
passagerare per fartyg mot rekordet på 1 109 passagerare i genomsnitt per fartyg år 2014. Bokningsläget inför 2018 är 89 anlöp.

Mein Shiff 3 från Malta, var det största fartyget
med 99 526 brt. och en längd av 293 m. Till Visby
hade hon med sig 2 649 gäster och cirka 1000 man
i besättningen.
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Under året har arbetet med att utveckla kryssningsverksamheten tillsammans med CMP,
Copenhagen Malmö Port, tagit fastare former och gått framåt. Kryssningsverksamheten kommer att
fortsatt bli en viktig del i den framtida utvecklingen av turismen på Gotland.
Kryssningskaj Visby – Kaj, landområde, terminalbyggnad och externa anslutningar för el och vatten är på plats, samt kopplingen för spillvatten till Visby Reningsverk. Arbetet med projektet är genomförd enligt tidplan med mindre justeringar.
Muddring av farleden och hamnbassängen i Klintehamn – Projektet har varit framgångsrikt
och slutförts under året. Slutreglering av ekonomin har skett och projektet genomfördes inom tilldelade medel. Klintehamns hamn nyinvigdes den 10 maj av infrastrukturminister Anna Johansson. Sjösäkerheten har höjts och våra kunder har nu möjlighet att få med större volymer vid varje fartygsanlöp.

El-anslutning av fartyg i linjetrafiken – Projektet el-anslutning av fartyg i Visby hamn är försenat.
Tekniska nämnden tilldelade en entreprenör kontrakt i januari men tilldelningen överklagades till
Förvaltningsrätten. Dom avkunnades den 1 december och resultatet blev att upphandlingen skall göras om. Konsekvensen är också att regionen inte kommer att klara villkoret i miljödomen som anger
att anläggningen skall vara klar 2018-01-31. Regionen fick därför tillskriva Mark- och Miljödomstolen och informera om aktuell situation och har begärt att få förlänga tiden med ett år, vilket beviljades den 29 november. Ett intensivt arbete med att revidera förfrågningsunderlaget är inlett och tekniska nämnden bedöms kunna ta ett nytt beslut om entreprenör under kvartal 1, 2018.
2.6

Planerings- och utvecklingsavdelningen

Vattenskyddsområde för Visby - Beslutet från regeringen gällande inrättande av vattenskyddsområde för Visby kom den 11 maj. Arbetet kring Gotlands största vattenskyddsområde har pågått sedan mitten av 1990-talet och är därmed äntligen klart. Regionfullmäktiges beslut om inrättande från
2015 står därmed fast.
Sveriges bästa avfallsverksamhet - Gotland har insamling av avfall i egen regi samt på entreprenad. Svenska Miljöinstitutet, IVL uppmärksammade under 2017 att Gotland finns på tio-i-topplistan
när det gäller Sveriges bästa avfallsverksamhet.
Kollektivtrafiken - En förstudie gällande samordnad kollektivtrafik och skolskjutsar inför år 2020
har genomförts under året liksom förberedande arbete inför utveckling och upphandling av trafik.
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Stads- och utemiljöprogrammet börjar ta form och ett antal workshops och dialogmöten med näringslivet har genomförts för den del som behandlar riktlinjer för uteserveringar. Tekniska nämnden
har godkänt riktlinjerna för uteserveringar och remitterat dem till Byggnadsnämnden.
Förslag på Parkeringsstrategi och parkeringsnorm har tagit fram. Dialog har skett med näringsliv, intresseföreningar från Visby och landsbygden, innerstadsföreningen samt politiker och tjänstemän via workshops. Information om arbetet har presenterats för tillväxtrådet och vid en näringslivsfrukost. Tekniska nämnden har godkänt förslagen till parkeringsstrategi och parkeringsnorm och remitterat förslagen till Byggnadsnämnden samt till Miljö- och Hälsoskyddsnämnden.
Ladd-platser för el-drivna fordon på allmänplats behandlas i parkeringsstrategin. För närvarande
finns inga ladd-platser för el-drivna fordon.

3
3.1

Förväntad utveckling
Projektavdelningen

Projektavdelningen gör alla större upphandlingar av byggprojekt och arbetet med förbättring av
utvärderingar och upphandlingar pågår kontinuerligt. Vår målsättning är att avdelningen framöver
kommer att utvärdera mer på kvalitet än pris för att få mer ekonomiska och bättre slutprodukter.
”Mer pang för pengarna”.
Avdelningen kommer också att utveckla sin kompetens för att arbeta i olika entreprenadformer.
3.2

Gata parkavdelningen

I takt med att lagringsutrymmet vid Slite deponi beräknas vara fyllt under 2018 står vi inför en
kvittblivningsproblematik för deponiavfallet på Gotland. Det blir viktiga frågor både på sikt samt för
den dagliga driften vid Gata Parkavdelningen.
Ombyggnationer har skett av Visby ÅVC med syfte att bl.a. förbättra arbetsmiljö för medarbetare
och tillgängligheten för kunderna. Förändring har skett av flöden samt utveckling av bl.a. återbruk.
I takt med ökade exploateringar på Gotland förväntas även driftsuppdraget utökas på sikt. Detta
kräver mer resurser både i form av medarbetare och driftsmedel.
3.3

VA-avdelningen

Arbetet med att ta fram en VA-strategi och VA-plan för hur VA-verksamheten ska se ut år 2030
pågår tillsammans med konsulter. Arbetet med planen har krävt och kommer kräva mycket resursoch arbetstid av medarbetare på Planerings- och utvecklingsavdelningen tillsammans med VA-avdelningen.
VA-planen delas upp i en Dagvattenplan, VA-utbyggnadsplan, DUF-plan (Drift/Underhåll/Förnyelse), Vattenskyddsplan, Plan för Enskild försörjning, Brand- och Släckvattenplanen.
3.4

Fastighetsförvaltningsavdelningen

Bostadsförsörjningen för nyanlända fortsätter under 2018 men med ett planerat antal på 125 nyanlända. Bristen på lägenheter på Gotland är stor och det förväntas bli en utmaning för FFA att lösa
uppdraget då samtliga egna lägenheter är uthyrda och tillgången i allmännyttan och hos privata hyresvärdar är begränsad.
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Det är fortfarande fortsatt brist på tillgången på entreprenörer. Detta beror på det stora antal byggen som är på gång och planeras. Detta kommer att påverka hur FFA kommer att lyckas lösa sina
uppdrag under det kommande året.
3.5

Hamnavdelningen

Försäljning av hamnar – Processen kring försäljning av hamnar pågår. Möten med intressenter har
skett, värderingar och beslutsunderlag är under framtagande av Regionstyrelseförvaltningen med
stöd från Teknikförvaltningen. Målbilden är att lyckas slutföra någon försäljning under 2018.
Kalkutlastning i Klintehamn – Starten för kalkutlastning blev framskjuten och kom igång först i
november då täkten bytt ägare till SMA Mineral AB. Egenkontrollprogram har tagits fram, upplagsområde och körväg inom hamnområdet har iordningsställts. Den hittills genomförda verksamheten
har gått bra och kunnat genomföras väl inom gällande miljötillstånd. Vår nya kund planerar nu för
en utlastning av cirka 100 000 ton kalksten under 2018.
Kryssningskaj Visby – Mindre praktiska åtgärder och justeringar av bygget återstår, samt dokumentation och driftsrutiner mm., som ska färdigställas under första kvartalet 2018. Slutbesiktning
ska genomföras under februari 2018. Projektet ska lämna över anläggningen till Region Gotland fastighetsägaren Hamnavdelningen, den 29 mars 2018. Hyresgästen Copenhagen Malmö Port (CMP)
planeras överta anläggningen den 2 april 2018.
3.6

Planering och utvecklingsavdelningen

Arbetet med VA-strategin och VA-planen är strategiskt och politiskt viktigt. Dokumentet kommer att staka ut de flesta prioriteringarna inom VA-området de närmaste åren. Under våren 2018
kommer en presentation för hur VA-verksamheten på Gotland ska se ut till år 2030.
Inventering och avslutningsplaner av de mest prioriterade deponierna och förorenade markområdena på Gotland löper enligt plan. Ett beslutsunderlag gällande hur mycket det kommer att kosta att
sluttäcka och när i tid det ska göras kommer att redovisas under mars 2018.
Kollektivtrafikenheten planerar vilka tekniska lösningar som ska användas avseende biljettsystem
samt försäljnings- och marknadsföringskanaler inför år 2020. I detta arbete ingår också att se över
utbudet av biljetter inklusive taxan för respektive biljettalternativ.
I samband med exploateringen av områdena kring gamla A7 samt Visborgsslätt utökas avdelningens
uppdrag. Utökade uppdrag kräver utökad budget alternativt uppdragsminskning inom andra områden och blir en utmaning. Detta gäller även parkeringsstrategin, som kommer medföra flera utredningar efter att den antagits.
3.7

Uppföljning av den internationella strategin

Partnerskapet mellan Region Gotland och Kibaha Town Council i Tanzania.
Under året har ett projekt och en styrgrupp drivits inom ramen för partnerskapet:
1. Kibaha Waste Project 2:0 – (2015-2018) Under året har avfallsprojektet gått in på sitt tredje projektår. Projektet går bra och efter att ha jobbat med Kibahas insamlings- och sorteringssystem har
fokus varit att inhämta kunskap vid studiebesök både på Gotland och i Stockholmsområdet vid fö8

retag och kommuner. I Kibaha har fokus varit att hitta en form av informationskampanj till befolkningen med praktisk information om avfallssortering och annat praktiskt miljöarbete i vardagen.
Projektet har en bred demokratisk förankring hos politiker, ledande tjänstemän, handläggare och de
som arbetar med avfallsinsamling. Arbetstillfällen har skapats. Förutsättningen för att de olika städgrupperna kan utvecklas till mindre företag är god.
2. Kibaha Styrgrupp 2016-2018; Styrgruppen är en egen projektdel med ett forum för politiker, ledande tjänstemän samt projektledare. Här styrs projekten och viktiga beslut fattas. Dels hålls lokala
styrgruppsmöten både på Gotland och i Kibaha dels hålls två obligatoriska styrgruppsmöten, ett i
varje land. Många av frågorna som rör utvecklingen av lokal demokrati diskuteras i styrgruppen.
Utbytesaktiviteter/resor
Under året 2017 har representanter från Region Gotland (TKF, TN, RSF, BUN och UAF) varit på
projektmöten i Kibaha i februari och november. Representanter från Kibaha besökte Region Gotland i september.
Projekten inom partnerskapet går som planerat och är betydelsefulla för organisationerna i Kibaha
och på Gotland. Projektrapporter görs årligen och lämnas till ICLD så att uppkomna omkostnader
och arbetstid kan ersätts en gång per år. ICLD och SIDA är mycket nöjda med våra projekt och resultat. Regionen får 100 % finansiering av direkta kostnader samt för nedlagd arbetstid.
Framtiden
I och med att nuvarande projektperiod avslutas under våren 2018 och inga nya projektansökningar
har lämnats in kan det var dags att diskutera med vår partner i Tanzania hur vi ska hålla kontakten i
framtiden.

4
4.1

Perspektiv samhälle
Måluppfyllelse

Inom målområdet Ekonomisk hållbarhet arbetar förvaltningen mot målen
 Ett gott näringslivsklimat och
 Långsiktigt goda och stabila kommunikationer.
Behovet av att förbättra arbetet med upphandlingar har varit tydligt i förvaltningen och aktiviteter
inom området har prioriterats. Resultatet är att kompetensen inom upphandling har ökat i förvaltningen.
Kommunikationer inom regionen är ett annat utvecklingsområde där nya gång-och cykelvägar har
bidragit till ökad trafiksäkerhet, tillgänglighet och framkomlighet. När den upphandling av trafik som
nu påbörjats är klar kommer den att medföra en ökad samordning mellan allmän och särskild kollektivtrafik och skolskjutsar.
Förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen kan ses som medelgod.
Inom målområdet Ekologisk hållbarhet arbetar förvaltningen mot målen
 Säkra tillgången till vatten av god kvalitet,
 Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön,
 Gotlands klimatavtryck ska minskas samt
 Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar energi.
Målen pekar tydligt i den riktning som förvaltningen har arbetat sedan länge.
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Arbetet med Revaq-certifiering har påverkat resultatet för de första tre målen. Revaq- certifiering
kvalitetssäkrar reningsverkens arbete med uppströmsarbete och återföring av näringsämnen i slammet till jordbruk. Renare avloppsvatten till reningsverken är en förutsättning för ett hållbart samhälle
och innebär ett ansvarsfullt samhällsbyggande som minskar klimatavtrycket.
Fastighetsförvaltningsavdelningen arbetar sedan lång tid med energiförnyelse, bl a genom att handla
den el som uppfyller hårda miljökrav, t ex vattenkraft, vindkraft, biobränslen, under märkningen
”Bra miljöval”.
Förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen är hög.
Inom målområdet Social hållbarhet arbetar förvaltningen mot målen
 Gotlänningar känner sig delaktiga och
 Ett jämställt och jämlikt Gotland.
Förvaltningen har vid flera tillfällen genomfört öppna möten/workshops, där medborgare och näringsidkare kommit till tals i angelägna frågor. Förvaltningen deltar också i Trafikverkets projekt att
tillgänglighetsanpassa hållplatser.
Förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen är hög.
4.1.1

Prioriterade utvecklingsområden

Prioriterade utvecklingsområden 2017 har valts av förvaltningens ledningsgrupp utifrån nuläge och
ett omvärldsperspektiv och relaterar direkt till valda mål.
Ett gott näringslivsklimat
För att bidra till att skapa ett gott näringslivsklimat på Gotland har TKF valt att fokusera på upphandlingsområdet. Konkreta aktiviteter som genomförts är:
 Utvecklat nytt arbetssätt genom att involvera representanter från näringslivet vid framtagande av riktlinjer och strategier (parkeringar och uteserveringar).
 Tillsättning av en tjänst med tydligt upphandlingsansvar.
 Genomfört intern utbildning för berörda medarbetare om externa beställningar.
 Upphandlat nya årsavtal med tydligare innehåll och rutin för avrop samt informerat om
dessa.
 Entreprenörsdag – TKF genomförde en ½-dagseminarium i december med entreprenörer
inom bygg och projektering.
Säkra vattentillgången
 TKF blev vinnare av Förnyelsepriset 2016 genom en idé från två medarbetare som gick ut
på att Gotland trots vattenbristen kunde arbeta för ett rent och grönt sommargotland. Idén
är lika enkel som genial: det vatten som används för rengöring vid vattenverket i Bingeby
och som inte är brukbart som dricksvatten återanvänds nu för t ex för bevattning och
dammbindning istället för att gå rakt ut i avloppet. Resultatet var så lyckat att Teknikförvaltningen just nu slutför ett permanent vattenlager för spolvatten året om.
 Under 2016 och 2017 har Teknikförvaltningen genomfört ett flertal riktade informationskampanjer för att informera skolelever, övriga gotlänningar samt besökare hur att hushålla
med vatten.
 Nya projekt som tex avsaltning av Östersjövatten, återvinning av avloppsvatten genomförs
på Gotland av bl.a. lokala föreningar och Region Gotland.
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Gotlänningar känner sig delaktiga
TKF har prioriterat kommunikationsaktiviteter för att öka delaktigheten. Det som bl a genomförts
under året är:
 Vattenkampanj för att minska vattenförbrukning riktad till skolor och årsmöten.
 Samråd med medborgare i stora bygg- och va-projekt, lekplatser mm.
 Enkätundersökning om medborgarnas önskemål om öppettider vid ÅVC. Utvärderingen visar på både hög tillgänglighet och hög kundnöjdhet för verksamheten. Utifrån en sammantagen bedömning är förändringar i nuvarande öppettider inte prioriterade. Frågan tas med i
påbörjat arbete med utveckling av ÅVC-verksamheten (logistik, bemanning, kvalitet m.m.).
 Workshops i samband med framtagande av riktlinjer för uteserveringar och inför en ny parkeringsstrategi.

5

Kvalitet

Förvaltningens valda mål inom kvalitetsområdet är
God tillgänglighet till Region Gotland
 Teknikförvaltningens kundtjänst har till uppdrag att skapa god tillgänglighet för medborgarna till förvaltningens tjänster. Kundtjänstens uppdrag har utökats under året från att ha
omfattat frågor kring vatten och avfall, kollektivtrafik, mark och stadsmiljö till att även omfatta gata- och parkfrågor. Kundtjänsten hanterar Infracontrol, dvs besvarar och/eller vidarebefordrar inkomna felanmälningar.
 Utveckling av e-tjänster har hög prioritet inom regionen och även inom Teknikförvaltningen. Digitalisering blir mer och mer en del av kvalitetsarbetet. Infracontrol och nya etjänster är ett tecken på det.
 Även kompetensförsörjning är delvis en tillgänglighetsfråga. Förvaltningen har under de senaste åren, särskilt i den pågående högkonjunkturen, en utmaning i att kunna rekrytera nya
medarbetare och behålla de redan anställda. En aktivitet har varit att snabba upp rekryteringsprocessen.
Förvaltningens bidrag till måluppfyllelse är hög.
5.1.1

Prioriterade utvecklingsområden

Inom området kvalitet är Teknikförvaltningens prioriterade utvecklingsområde:
God tillgänglighet till våra tjänster
 Under 2016 infördes Infracontrol, ett system för felanmälan och synpunkter från våra kunder. Systemet har underlättat för tjänstemännen att hantera volymen av frågor och synpunkter från kunder. Förvaltningens utnyttjande av systemet är under utveckling för att förtydliga arbetsmetod och process.
 ”Synpunktshanteringen” ger ytterligare ett inflöde av synpunkter från medborgarna. TN har
flest inkomna synpunkter av alla nämnder; 193 under 2017. Förvaltningen arbetar ständigt
med att besvara synpunktsärenden och har också avslutat ett stort antal under året.
Kvalitén på våra tjänster när det gäller tillgänglighet, vänte- och svarstider, mäts i olika
kund- och brukarundersökningar där jämförelser görs på nationell nivå. Den årliga Servicemätningen visar att tillgängligheten inom gator och vägar har förbättras sedan 2016 och ligger på en nivå över jämförbara kommuner. Däremot har svarstiderna gällande e-postsvar
försämrats.
VA-verksamheten anger målet ”Tillgängligheten till VA-systemen ska vara
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100 %”. Inga längre avbrott i leveranserna har skett under året och målet 100 % tillgänglighet är nått.


Medborgares och brukares nöjdhet med våra övriga tjänster mäts också i kund- och brukarundersökningar.
För VA-försörjningen anges att kundnöjdheten ska överstiga 80%. Vatten- och avlopp får i
SCBs medborgarundersökning 2016 (regionen deltog inte 2017) NMI-omdömet 53, vilket är
sämre än genomsnittet i jämförbara kommuner (79) och lägre än 2015. Nivån för ”nöjd” är
55. 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.
För Kollektivtrafiken gäller att de som utnyttjar trafiken är nöjda med trygghet, bekvämlighet
och renhet. När det gäller avgångstider och möjlighet att resa kollektivt är resultaten låga.
Kollektivtrafiken som helhet är ett utvecklingsområde under 2018.



Fastighetsförvaltningsavdelningen (FFA) har genomfört en kundenkät under senhösten
2017. Enkäten riktar sig till 325 chefer och medarbetare i ledande befattningar inom regionens olika förvaltningar. Svarsfrekvensen var 51% (167 svar).
I enkäten mäts nöjdkundindex (NKI), kundernas lokalbetyg samt ett helhetsbetyg.
NKI har ökat från 57 (2015) till 59 (2017). Snittet för de ca 30 utvärderade kommunerna ligger enligt SKL på 56. Avdelningens resultat ligger med andra ord lite över snittet.
Lokalbetyget (temperatur, belysning, luftkvalitet mm) har ökat från 57 till 61. Sju kommuner
i Stockholmsområdet har index 51, så även här ligger regionen över snittet.
Helhetsbetyget (hyresgästen bedömer hela sin fysiska miljö mot en ideal situation) har stigit
från 49 (2015) till 56 (2017). Även här ligger resultatet över snittet, jämfört med de sju stockholmskommunerna.
En liten förbättring i indexvärdena har alltså uppmätts. Vid närmare analys finns trots det
förbättringsområden t ex inflytande, information, planering av underhåll, samt temperatur i
lokalerna.
För att förbättra kommunikation och dialog med kunderna har förvaltningsenhetens förvaltarorganisation förstärkts med flera medarbetare. Utveckling av rutiner och verktyg för felanmälan pågår och fortsatta kundmöten genomförs.
EPC-projekt (Energy Performance Contact) pågår sen ett par år tillbaka med syfte att öka
energieffektiviteten och samtidigt förbättra inomhusklimatet. Arbetet samordnas med att åtgärda brister som upptäckts vid den obligatoriska ventilationskontrollen (OVK). Ett arbete
som kommer att genomföras på många byggnader under de kommande åren.



Ett stort och gemensamt utvecklingsområde är digitalisering och e-tjänster. Under 2017 har
ett nytt e-tjänstsystem, Open ePlatform, införts i regionen med utökade möjligheter till
bättre service, förenklade rutiner och kortare processer. Arbete pågår med att föra över de
digitala formulär som förvaltningen har sedan tidigare in i den nya plattformen, samt att
skapa nya e-tjänster. Några av dessa är redan i drift. I och med Open ePlatform fick vi även
den sista komponenten som behövdes för att själva kunna administrera boendeparkeringen.
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Undersökningen Insikt (när det gäller TKFs område markupplåtelse) ger inga resultat för
2017 på grund av för få svarande.

5.1.2

Redovisning av teknisk kvalitet

Avfallsverksamheten
Branschorganisationen Avfall Sverige samlar in avfallsstatistik från landets kommuner och regioner
samt tar fram och redovisar nyckeltal för avfallshantering. Avfall Sverige sammanställer även fyra
sammanvägda index som avser kundnöjdhet, miljö, återvinningscentraler (ÅVC) samt bästa avfallskommun totalt sett. Gotland har mycket bra resultat för index bästa avfallsverksamhet med en delad
sjunde plats av 150 kommuner och för miljöindex där Gotland ligger på en delad 16:e plats av 230
kommuner.
Resultatet för kundnöjdhetsindex är plats 45 av 221 och för ÅVC-index plats 61 av 149. Utökade
kundenkäter planeras under 2018. För ÅVC- verksamheten har ett utvecklingsprojekt påbörjats under 2017.
Redovisning och uppföljning sker här av några nyckeltal som ingår i Kommun- och landstingsdatabasen Kolada. Nyckeltalen i Kolada avser insamling (mängder, kundnöjdhet, tillgänglighet, drivmedel), hantering (återvinning) och ekonomi/avgifter.
Insamling av avfall

Mängd insamlat mat- och restavfall1
-

varav insamlat matavfall

Mängd tidningar och förpackningar
(exkl. well)2
Total mängd insamlat hushållsavfall3

2017
Total
Kg per
mängd i
person
ton

2016
Total
Kg per
mängd i
person
ton

2015
Total
Kg per
mängd i
person
ton

10 500

167

10 949

174 (212)

10 305

167

3 600

57

3 792

60

3 594

58

--

--

9 258

147 (70)

9 266

151

--

--

32 377

515 (513)

33 599

546

Uppgifter för 2017 är preliminära och tas fram kvartal 2 2018. Siffror inom parentes är medeltal för alla kommuner.
Vid beräkning av mängd per person har invånarantalet justerats med hänsyn till fritidshus, gästnätter och arbetspendling (2016: 62 897personer).
Hantering av avfall

2017
Andel i %

2016
Andel i %

Andel materialåtervinning hushållsavfall inkl. biologisk behandling
-54 (39)
(central behandling och hemkompostering)
Andel matavfall som behandlas biologiskt så att både växtnäring och
-53 (27)
energi tas tillvara (endast rötning)
Siffror inom parentes är medeltal för alla kommuner. Uppgifter för 2017 tas fram kvartal 2 2018

2015
Andel i %

55 (39)
45

1 Uppgift

från mottagaranläggning
Uppgift från förpacknings- och tidningsinsamlingen
3 Förpackningar och tidningar, elavfall, farligt avfall, grovavfall, mat- och restavfall
2

Avfallsmängderna totalt och per person minskar vilket följer den nationella trenden. Uppgifter om
total mängd hushållsavfall är osäkra på grund av att mängduppgifter för grovavfall är osäkra.
Region Gotland har i jämförelse med landets kommuner en hög andel materialåtervinning av hushållsavfallet. Bidrag till detta är en stor andel utsortering av matavfall och en stor mängd insamlade
tidningar och förpackningar. Utsortering och återvinning av grovavfall kan förbättras och utvecklas.
Arbete har påbörjats för utsortering av så kallad kommunplast för materialåtervinning på sikt.
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Trots att en stor andel hushåll väljer att hemkompostera sitt matavfall, är andelen matavfall som
samlas in för central biologisk behandling stor. Region Gotland har i jämförelse en mycket hög andel nyttjande av matavfall så att både energi och växtnäring tas tillvara. Utfallet ligger över det nationella etappmålet för matavfall på minst 40 procent rötning 2018 som regeringen har beslutat om.
41 kommuner uppnår målet 2017.
VA-verksamheten
För VA-verksamheten redovisas här värden för tre mål:


Debiterad vattenmängd skall utgöra minst 85% av producerad mängd.

Den debiterade vattenvolymen under 2017 uppgick till 3 108 248 m3 av levererad vattenmängd
(3 660 000 m3) vilket innebär 84,9% av den producerade mängden. Detta värde ligger precis under målvärdet och är sämre jämfört med 2016. Differensen är vattenläckage, underhållsspoling
av ledningsnätet, brandbekämpning och ”svinn”.


Vatten med godkänd kvalitet skall produceras och distribueras dygnet runt.

Under 2017 har 717 vattenprov tagits enligt kontrollprogrammet. Inga av dessa har bedömts
som otjänliga.


Alla reningsanläggningar skall uppfylla ställda krav

Under 2017 har reningsverken i Visby, Klintehamn samt Slite fungerat bra. Resultatet av utsläppskontrollen visar på god funktion på reningsverken.

Kostnad gator vägar samt parkering kr/inv
2016
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Figur 1. visar kommuners sammanlagda kostnader (sek) per invånare för gator, vägar samt parkering.

Gator och vägar i tätorter på Gotland håller en acceptabel nivå kopplat mot tilldelad budget. Det
finns dock ett ackumulerat underhållsbehov som växer från år till år. Enskilda vägar med statsbidrag
håller en mycket hög klass enligt Trafikverkets inspektion i augusti 2017.
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Kostnad avfallshantering kr/inv
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Figur 2. visar kommuners kostnader per invånare för avfallshantering.

Gotland har förhållandevis höga kostnader för avfallshantering men ligger i nivå med kommuner
med liknande förutsättningar. Skellefteå som ligger närmast Gotland i tabellen, har stora likheter
med Gotland och motsvarande insamlingssystem med utsortering av matavfall i separata avfallskärl.
Norrtälje som ligger högre än Gotland, har liksom Gotland en stor andel fastigheter med enskilda
avloppsanläggningar.
Höga kostnader på Gotland kan bland annat förklaras av bebyggelsestrukturen med stort transportarbete vid insamling av hushållsavfall, höga behandlingskostnader för hushållsavfall, hög servicenivå
med ett stort antal återvinningscentraler samt ett stort antal enskilda avlopp med slamtömning. Behandlingskostnaderna är höga på grund av att investeringar har gjorts i lokala behandlingsanläggningar. Förbehandling av matavfall för rötning sker på Gotland sedan 2016.

15

Total driftskostnad och Kapitalkostnad lokaler, kr/kvm
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Figurs 3. visar landsting och regioners drift- och kapitalkostnader (sek) per bruksarea för lokaler.

Figur 3. visar en jämförelsetabell över landsting och regioners drift- och kapitalkostnader per bruksarea för lokaler. Det bör påpekas att tabellen är en jämförelse mellan alla landsting i Sverige avseende total driftkostnad och kapitalkostnad, vilket kan vara svårt att jämföra beroende på vad man
räknar i sina driftkostnader samt hur mycket investeringar man har.
Tabellen visar att Region Gotland ligger i nivå när det gäller drift- och kapitalkostnader med de flesta
landsting. Fastighetsförvaltningen har arbetat med EPC (Energy Performance Contact) för dessa lokaler för att minska energiförbrukningen samt upphandlat bra elavtal. Tillsammans ger detta minskade energikostnader. Sjukhuset renoverades 1992-1996 och börjar nu bli till åren vilket innebär att
underhåll kommer att behövas på sikt.
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Tillgänglighet kollektivtrafik - sammanlagt resultat, andel
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Figur 4. visar kommuninvånarnas upplevda tillgänglighet av transport (kollektivtrafik), anges som procentandel av maxpoäng.

Upplevd tillgänglighet till kollektivtrafiken på Gotland är låg. Kollektivtrafiken som helhet är ett prioriterat utvecklingsområde 2018.
5.2

Servicemätning

I ”Servicemätning via telefon och e-post” som genomförs varje år, har förvaltningen mätts inom
området gator och vägar. Frågor inom områdena kan (av växeln) kopplas till och besvaras inom flera
verksamheter i förvaltningen och tyvärr anges inte var i organisationen frågorna besvarats. Undersökningen visar att ”tillgänglighet” och ”svar på frågan” är styrkor. Tillgängligheten, dvs kontakt
med handläggare är 83 % - en ökning med ca 40 % från 2016 och 17 % bättre än likvärdiga kommuner. För svar på frågan, dvs kunde handläggaren svara på frågan helt eller delvis har värdena ökat
med 33% till 75 % från 2016. Värdena för svarstider för e-mail och bemötandet hos handläggarna,
som tidigare varit styrkor har försämrats. Förbättringsområden är avsändarsignatur, svarstider för email och intresse och engagemang. Åtgärder som påbörjats beskrivs nedan.
Identifierade styrkor
Tillgänglighet
Svar på frågan
Identifierade förbättringsområden

Åtgärder

Användarsignatur

Ska användas av samtliga inom TKF

Svarstider för e-mail

Kommer kontinuerligt att tas upp på APT och avdelningsmöten

Intresse och engagemang

Kommer kontinuerligt att tas upp på APT och avdelningsmöten

Tabell 1: Sammanställning analys servicemätning 2017

17

5.3

Inkomna synpunkter

TN har under 2017 fått in 193 ”Säg vad du tycker” en ökning från 2016 då nämnden fick in 157
ärenden. Förvaltningen har arbetat effektivt och lyckats avsluta en stor del av ärendena under året.
Den övervägande delen av synpunkterna handlar om kollektivtrafiken.
Områden med positiva synpunkter
Få positiva synpunkter har inkommit.
Områden med negativa synpunkter

Åtgärder

Kollektivtrafik

Inkomna synpunkter kommer att kategoriseras och hanteringen av dem struktureras. Bättre uppföljning är en del av
detta. Ledningens genomgång och uppföljning av VP-18 är
planerat för 2018 och synpunktshanteringen kommer att tas
upp där.

Tabell 2: Sammanställning analys inkomna synpunkter 2017

6 Medarbetare
Inom målområdet medarbetare har samtliga fyra mål i styrkortet valts:




6.1

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
Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
(mål 23)

Grunden i Teknikförvaltningens uppdrag, både vad avser planering och drift, förutsätter att medarbetarna är aktiva, utvecklingsinriktade och bidrar till problemlösning i det dagliga arbetet. Chefer och
arbetsledare är väl medvetna om nödvändigheten att skapa förutsättningar för och ta tillvara engagemang hos medarbetarna. Att medarbetarna deltar i utvecklingsarbetet är en framgångsfaktor för att
TKF ska lyckas med sitt uppdrag.
 För att stärka medarbetarnas påverkansmöjligheter har TKFs ledningsgrupp genomfört dialogmöten inför framtagande av verksamhetsplan 2018. Till dessa möten har samtliga medarbetare varit inbjudna och getts tillfälle att lämna synpunkter och bidra med idéer, som sedan
har tagits tillvara.
 Många av TKFs medarbetare har också bidragit och tagit fram idéer för att utveckla verksamheten inte minst i samband spara-vatten-frågan. Idéerna har varit kreativa och användbara och det har bland annat visat sig genom att TKFs medarbetare under flera år varit framgångsrika på Förnyelsedagen och vunnit pris för sina bidrag.
 Många medarbetare har arbetat länge i sina yrken och är därmed väl förtrogna med verksamheten och sitt uppdrag. Utmaningen nu är att hitta effektiva samarbeten över gränserna, att
använda ny teknik på ett ändamålsenligt sätt och att dokumentera och säkerställa användandet av processer och rutiner. TKF har under det senaste året intensifierat arbetet med att ta
fram och uppdatera medarbetarkontrakt och kompetensutvecklingsplaner till samtliga medarbetare.
Förvaltningen bidrar i hög grad till måluppfyllelse.
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6.1.1

Rekryteringsutmaningar

Förvaltningen har en uppdaterad kompetensförsörjningsplan 2018-2023, beslutad i nämnden, som
är kopplad till regionens övergripande plan och innehåller aktiviteter inom områdena attrahera, rekrytera, utveckla, behålla och avveckla.
Som en del i att attrahera medarbetare har vi fokuserat på rekryteringsprocessen.
Den har tidigare kunnat vara långdragen och upplevts belastande för rekryterande chefer
samtidigt som risken att förlora intressanta sökande varit påtaglig. Som en attraktiv
arbetsgivare måste vi också ge snabb återkoppling även till de sökande som inte varit
aktuella för den sökta befattningen.
TKF:s chefer har beslutat att följa en checklista vid rekrytering som snabbar upp processen och där
målet är att sökande ska få besked senast 14 dagar efter sista ansökningsdag. Det är en hög målsättning att kunna ge så snabbt besked som inom 14 dagar. Det har i de flesta fall fungerat som en bra
inspiration och flera rekryteringsprocesser har blivit klara inom fastställd tidsram.
För att bidra till att på sikt säkra kompetensen inom teknikområdet har förvaltningen aktivt tagit del
i utvecklandet av YH-utbildningar inom drift- och underhållsteknik. Många praktikplatser har också
erbjudits studerande.
I den nationella satsningen ”Tekniksprånget” deltar TKF, som enda förvaltning inom regionen, och
tog i höstas emot vår fjärde terminspraktikant.
För att ytterligare öka rekryteringsmöjligheterna har kontakt etablerats med arbetsförmedlingen. Ett
antal nyanlända personer med ingenjörsbakgrund har presenterats och detta har lett till både anställning och praktikarbete.
6.2

Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna
(mål 24)

Hållbart medarbetarengagemang och medarbetarnas syn på om våra ledare skapar de förutsättningar
som krävs för att ta tillvara engagemang, kan vi hitta i den under hösten genomförda medarbetarenkäten. Resultatet visas i ett sk ”hållbart medarbetarindex” och där framgår att Teknikförvaltningen
ligger på samma nivå som Region Gotland som helhet (index 76 jmf med index 77). På den specifika
frågan om ” Min närmaste chef ger mig förutsättningar att ta ansvar i mitt arbete” visar TKF ett något högre värde än regionen som helhet. Utvecklingspotentialen inom området gäller att förbättra
måluppföljning och utvärdering.
När det gäller särskilda aktiviteter inom området kan vi konstatera att de flesta, om inte alla, verksamheter kräver engagerade medarbetare för att lyckas med uppdragen. Utöver genomförda dialogmöten, uppdaterade medarbetarkontrakt, uppföljning av avdelningarnas aktivitetsplaner mm har
inga ytterligare aktiviteter bedömts som nödvändiga.
6.2.1

Medarbetarundersökningen

När det gäller värdet på fyra av de index som undersöks i medarbetarenkäten så ser resultatet för
Teknikförvaltningen i relation till Region Gotland ut enl tabellen nedan. Förkortningarna är
El= Engagemangsindex
TEI= Teameffektivitetsindex
LSI=Ledarskapsindex
PAI=Psykosocial arbetsmiljöindex
Namn
Region Gotland
TKF Teknikförvaltningen

EI

TEI
72
73

LSI
67
70

PAI
70
74

68
74
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Vi kan se att Teknikförvaltingens värden står sig väl i relation till regionens helhetsresultat. Det betyder förstås inte att förvaltningen kan slå sig till ro eftersom även goda resultat måste tas om hand för
att bibehållas. Handlingsplaner per resultatnivå kommer att arbetas fram och ska vara klara i början
av 2018.
De aktiviteter som redan görs handlar bl a om att skapa ”hållbart ledarskap”.
Förvaltningen bidrar i hög grad till måluppfyllelse.
6.2.2

Ledarskap

Teknikförvaltningen har totalt 27 tjänster som chefer (förvaltningschef, avdelningschefer och enhetschefer). Därutöver finns arbetsledare som leder den dagliga verksamheten i den operativa driften.
När det gäller antal medarbetare per chef är snittet i förvaltningen 13 enl den statistik som togs fram
på regionnivå under hösten. Det kan ses som ett hanterbart antal i jämförelse med chefer som har
upp emot ett 40-tal medarbetare. En viktig komponent, som ofta förbises i det här sammanhanget,
är att chefer inom TKF ofta leder en komplex, publik, mediaintensiv verksamhet och ett flertal specialister med olika inriktningar inom sina enheter. Detta ska jämföras med ett stort antal medarbetare med likartade uppdrag.
En stresscreening genomfördes av företagshälsovården under hösten 2017. Regionens samtliga chefer hade möjlighet att delta. De kartlagda områdena var:
- Akuta/kortvariga stressproblem
- Utmattning/långvariga stressproblem
- Sömnproblem
- Arbetsmiljöförhållanden (stödjande arbetsmiljöförhållanden, individuella upplevelser, självbestämmande, tidsupplevelse, ledarskap, förändringsarbete)
För Teknikförvaltningen uppgav 32 % av cheferna problem med utmattning/långvarig stressproblematik. 18 % uppgav problem med sömnen. I relation till andra förvaltningar visar Teknikförvaltningens chefer höga värden. Totalt för regionen lider 19 % av utmattning/långvariga stressproblem
och 14 % uppger sömnproblem. En sak som särskiljer ledarskapet för Teknikförvaltningens chefer
gentemot regionens övriga chefer är det massmediala fokus som präglar verksamheten.
För att komma till rätta med de enskilda chefernas arbetsmiljö förs samtal mellan chef och överordnad chef. Dessutom kommer ”hållbart ledarskap” att vara ett fokusområde vid förvaltningens chefscaféer under 2018.
Aktiviteter på regionnivå kommer också att tas fram och där kommer TKF att delta.
6.3

Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag (mål 25)

Indikatorerna till målet ”Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag” är:


Medarbetare är insatta i arbetsplatsens mål

Här visar Teknikförvaltningen totalt ett positivt (grönt) resultat på 79 % att jämföra med Region
Gotlands resultat på 83 %. Det är relativt stor variation mellan de olika avdelningarna inom förvaltningen där lägsta resultat visar 64 % och högsta uppgår till maximala 100 %.


Medarbetare upplever att arbetsplatsens mål följs upp och utvärderas på ett bra sätt

Teknikförvaltningens sammanlagda resultat visar ett positivt (grönt) resultat på 56 % att jämföra
med Region Gotlands resultat på 59 %. Det är även här relativt stor variation mellan de olika avdelningarna inom förvaltningen. Lägsta resultat visar 44 % och högsta uppgår till maximala 100 %.


Medarbetare vet vad som förväntas av dem i sitt arbete samt
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Här visar Teknikförvaltningen totalt ett något lägre positivt (grönt) resultat på 84 % att jämföra med
Region Gotlands resultat på 88 %. Återigen kan konstateras att det är relativt stor variation mellan
de olika avdelningarna inom förvaltningen där lägsta resultat visar 60 % och högsta uppgår till maximala 100 %.


Medarbetarengagemang (HME) totalt

När det gäller det samlade resultatet för medarbetarengagemanget inom förvaltningen kan vi konstatera att Teknikförvaltningens samlade resultat är 77 % och Region Gotlands samlade resultat är 78
%. Skillnaderna mellan förvaltningens avdelningar varierar mellan 69 % ”grönt” och 96 % ”grönt”.
Sammanfattningsvis kan sägas att de aktiviteter som kommer att genomföras med anledning av resultatet från medarbetarenkäten kommer att framgå av de handlingsplaner som arbetas fram per resultatenhet i början av 2018. Förvaltningens bidrag till måluppfyllelsen bedöms som medelgod.
6.3.1

Lönebildning

Inför lönerörelsen 2017 genomfördes en analys utifrån jämställdhet både inom och mellan tjänsternas basintervall. Inom yrkesgrupperna är ojämställda löner inte ett problem, däremot finns fortfarande ojämställda löner mellan yrkesgrupper i samma basintervall, dvs för likvärdigt arbete. Där kan
vi se att kvinnornas medellön är 93% av männens. Konkret innebär detta att yrkesutbildade hantverkare har högre lön än kvinnor som är administratörer. En slutsats är att marknadslöner har styrt
männens löner.
I övrigt har ett trendbrott vad avser lönesatsningar skett 2017. Förvaltningen fick godkänt att använda egna medel för att satsa på jämställdhet och bristyrken. De yrkesgrupper som prioriterades
beslutades av koncernledningsgruppen och blev ingenjörer inom svårrekryterade områden och enhetschefer. Som exempel kan nämnas att för medlemmar inom Sveriges ingenjörer höjdes lönen
med 4,87 % i snitt. Bör dock läggas till att åren innan låg Gotlands löneutveckling för gruppen avsevärt mycket lägre än i Sverige i övrigt.
6.4
6.4.1

Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa (mål
26)
Arbetsmiljö/sjuktal

Förvaltningens sjuktal 2017 är 3,94 %. Detta ska jämföras med 4,16 som var sjuktalet för 2016.
En bestående förändring är att männens sjuktal är högre än kvinnornas. Männens sjuktal har ökat
och är nu 4,17 % för perioden jan-okt jämfört med 3,81 % samma period föregående år medan
kvinnornas sjuktal har sjunkit och är nu 3,08 % jämfört med 4,7 % för 2016. Förvaltningen bidrar i
hög grad till måluppfyllelse. Effektmålet enl ovan är delvis uppfyllt dvs totalt och för kvinnorna har
sjuktalet minskat medan det däremot ökat för männen sedan föregående år.
Enl ovan kan vi konstatera att förvaltningens sjuktal har sänkts jämfört med 2016. Effektmålet är
därmed delvis uppfyllt. Tidiga rehabiliteringsinsatser är en nödvändighet för att så snabbt som möjligt kunna få tillbaka medarbetare i tjänst. I viss mån får chefer stöd i arbetet med rehabilitering men
ett ökat fokus på frågan bedöms kunna förbättra läget. Företagshälsovårdens tjänster har utnyttjats i
stor omfattning och där kan man konstatera att tilldelade budgetmedel inte räcker till. Budgeten var
100 000 kr och nästan 190 000 kr användes. Framförallt är det tjänsten ”samtalsstöd” som använts i
stor utsträckning. Nedan visas tabell på använda tjänster hos företagshälsovården:
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6.4.2

Uppföljning av jämställdhetsplan

Region Gotland har beslutat ett antal aktiviteter att genomföra och följa upp inom ramen för Jämställdhetsplan 2016 – 2018. För vissa aktiviteter ansvarar Regionstyrelseförvaltningen medan andra
ska genomföras per förvaltning. Här följer de förvaltningsspecifika målen och effektmålen med
kommentarer.
Mål 1.2

I Region Gotland arbetar kvinnor och män på den sysselsättningsgrad som önskas.
Effektmål: Andelen oönskade deltidsanställningar har minskat för kvinnor och män
jämfört med föregående år.
Kommentar: Eftersom förvaltningen inte har några medarbetare som önskar högre
sysselsättningsgrad har inga åtgärder vidtagits.

Mål 1.3

I Region gotland överstiger sjuktalet inte 4,5 oavsett kön.
Effektmål: Kvinnors och mäns sjuktal har minskat jämfört med föregående år.
Kommentar: Sjuktalet är under 4,5 oavsett kön. Däremot har männens sjuktal ökat
från 2016. Inga särskilda åtgärder har vidtagits med anledning av detta utan rutinerna
för rehabiliteringsarbetet följs i stort av berörda chefer. Samtalsstöd vid företagshälsovården används i stor utsträckning för att om möjligt förhindra sjukskrivning.

Mål 2.1

Kvinnor, män och personer med annan könsidentitet har likvärdiga möjligheter att
kombinera föräldraskap och arbete.
Effektmål: Kvinnor, män och personer med annan könsidentitet upplever i högre grad
att de har likvärdiga möjligheter att kombinera föräldraskap och arbete jämfört med
föregående år.
Kommentar: Jämförelse med upplevelsen 2016 kan inte göras eftersom medarbetarenkäten inte genomfördes då. Dock kan konstateras i svaren på frågan ”om det fungerar
bra att förena arbete med föräldraskap på din arbetsplats” har Teknikförvaltningen fler
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”gröna” svar än Region Gotland totalt. 84 % grönt för TKF jämfört med 72 % för
Region Gotland. Variationen inom förvaltningen är mellan 67 till 100 % grönt.
Mål 2.2

Kvinnor och män ska ha likvärdiga möjligheter till uttag av föräldradagar och vård av
barndagar.
Effektmål: Skillnaden mellan kvinnors och mäns uttag av föräldradagar och vård av
barndagar har minskat jämfört med föregående år.
Kommentar: Av det totala uttaget av föräldraledighet står kvinnorna för 44 % och
männen för 56 % inom TKF 2017. Det omvända gällde 2016 dvs då stod kvinnorna
för 56 % av uttaget och männen för 44 %.
När det gäller ledighet för vård av barn har kvinnorna 46 % och männen 54 % av uttaget. Dessa värden gäller 2017. 2016 stod kvinnorna för 36 % av uttaget jämfört med
männens 64 %.
Uttaget av föräldradagar har förändrats mellan 2016 och 2017. Kvinnornas andel av
uttaget har minskat från 56 % 2016 till 44 % 2017.
När det gäller ledighet för vård av barn har uttaget utjämnats så att kvinnornas andel
2016 var 36 % och 2017 46 %.

Mål 3.1

I Region Gotland råder nolltolerans avseende kränkande särbehandling, sexuella trakasserier och trakasserier på grund av kön.
Effektmål: Kvinnor, män och personer med annan könsidentitet ska vara införstådda
med hur Region Gotland arbetar med kränkande särbehandling, sexuella trakasserier
och trakasserier på grund av kön.
Kommentar: I förvaltningens årsplan för innehåll på arbetsplatsträffar ingår genomgång av rutinen för kränkande särbehandling som punkt vid arbetsplatsträffarna i april.
Tanken med detta är att minst årligen påminna medarbetarna om Region Gotlands
syn på kränkningar och hur man ska agera om man själv eller någon kollega blir utsatt.
På frågan ” Är du fri från diskriminering på jobbet (avseende kön, könsöverskridande
identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning eller ålder)?” i medarbetarenkäten upplever 95 % av
medarbetarna att de inte varit utsatta. Detta är att jämföra med 91 % för regionen som
helhet.

Mål 4.1

Region Gotland ska verka för en jämn könsfördelning inom samtliga yrkesgrupper.
Effektmål: Andelen av det underrepresenterade könet ska öka i de yrkesgrupper som
inte är jämnt fördelade.
Kommentar: Tyvärr är könsfördelningen mycket traditionell vad gäller att fler män än
kvinnor är utbildade och arbetar inom teknikyrken medan fler kvinnor arbetar i de
traditionella administratörsyrkena. När det gäller tekniska yrken med krav på högskoleutbildning ser vi en viss utjämning mellan antal män och kvinnor i yrkesgrupperna.

Mål 5.1

I Region Gotland har kvinnor, män och personer med annan könsidentitet likvärdiga
möjligheter till yrkesutveckling och karriärmöjligheter.
Effektmål: Kvinnor, män och personer med annan könsidentitet upplever i högre grad
att de har likvärdiga möjligheter jämfört med föregående år.
Kommentar: Kompetensutvecklingsplaner med individuella och verksamhetskopplade
mål ska arbetas fram på individnivå. Vid en, inte heltäckande scanning inom förvaltningen, kan vi konstatera att det saknas uppdaterade planer för några av våra medarbetare. Anledningen är, i vissa fall, beroende på att medarbetaren eller chefen är relativt
nyanställd.

Mål 6.1

I Region Gotland förekommer inte osakliga löneskillnader på grund av kön.
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Effektmål: Osakliga löneskillnader mellan kvinnor och män har minskat jämfört med
föregående år.
Kommentar: Teknikförvaltningen har under många år bevakat att ingen snedfördelning av lönerna ska ske utifrån kön. Årliga analyser av läget påvisar att så inte heller är
fallet. Utmaningen vad avser löneskillnader är att de kvinnodominerade yrkesgrupperna ligger lägre än de manliga teknikerna i samma basintervall. ”Marknaden” är en
stor anledning till denna skillnad och svår att påverka.
Hur rutinen för kränkande särbehandling har gjorts känd inom förvaltningen kan läsas under 6.4.2
mål 3.1 ovan.
6.5

Personalvolym

I december hade förvaltningen totalt 287 månadsavlönade medarbetare. 233 män och 54 kvinnor.
276 av det totala antalet var tillsvidareanställda och 11 var visstidsanställda. Förutom dessa fanns 18
timavlönade medarbetare anställda 2017 jämfört med 11 medarbetare 2016.
I december 2016 fanns 286 månadsavlönade medarbetare. Skillnaden är marginell. Dock var sex fler
medarbetare tillsvidareanställda jämfört med 2016.
Antal tillsvidareanställda årsarbetare december 2017 var 274,43 jämfört med december 2016 269,8.
Medelsysselsättningsgraden i december 2017 var 99,43 %.
När det gäller faktiskt arbetad tid totalt framgår av tabellen nedan att differensen mellan 2016 och
2017 är – 0,48 %. Man kan också konstatera att differensen mellan utfall och budget är avsevärt
mycket större än differensen mellan åren.
Total tid i timmar
Budget
619 551

2017
516 638

2016

Diff %

519 156

-0,48%

Då personalvolymen i princip är konstant mellan åren görs ingen ytterligare analys av förändringar.
Som vi kan se ovan är den faktiskt arbetade tiden lägre än budgeterad tid. Detta styrks också när vi
tittar på budget i relation till ekonomiskt utfall. Avvikelsen är att vi använt drygt 13 miljoner mindre
till lön och ersättningar än budget. Differensen är att hänföra till verksamheternas behov och önskningar om bemanning där svårigheterna att rekrytera är en av anledningarna till att budget inte fullt
ut utnyttjats.
6.6

Oönskade deltider/heltid som norm

Den genomsnittliga sysselsättningsgraden för kvinnor är 100 % och för män 99,58 %.
December 2016

December 2017

Kvinnor

Män

Kvinnor

Män

0

0

0

0

Tabell 3: Oönskade deltidsanställningar (%)
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7

Ekonomi

7.1

Måluppfyllelse

Inom målområdet ekonomi har Teknikförvaltningen två mål vilka redovisas nedan:



Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2 procent av nettokostnaden
Tillgångarna ska vårdas

Måluppfyllelse - årets ekonomiska resultat
För att målet om årets ekonomiska resultat ska uppfyllas behöver resultatet bli 2 440 tkr.
Målet har inte uppfyllts eftersom resultatet endast är 63 tkr.
Måluppfyllelse – regionens tillgångar ska vårdas
För att följa upp målet om att regionens tillgångar ska vårdas behöver följande redovisas:



Andel av VA-budget till reinvesteringar
PU-kostnad per m2

Målet har delvis uppfyllts. Endast halva reinvesteringsbudgeten för VA har förbrukats. Underhållsbudgeten för lokaler har använts fullt ut.
Den totala investeringsbudgeten för VA-verksamheten uppgår 2017 till totalt 213 827 tkr. Följande
investeringsprojekt inom VA-verksamheten avser reinvesteringar:
Projekt

Investeringsbudget, tkr

Ledningsutbyggnad ospec
Sanering VA-ledningar
Vatten regionala nätet
Ombyggnad vattenverk
Ombyggnad avloppsverk
Fårösunds avloppsverk
Maskiner VA
Total

Utfall, tkr

1 283
2 284
1 820
2 323
1 400
14 595
627
24 332

2 734
1 545
931
985
1 039
4 726
1 010
12 970

Totala reinvesteringar är budgeterade med 24 332 tkr för VA-verksamheten. Utfallet 2017 uppgår
till 12 970 tkr vilket motsvarar 53% av budgeten. Reinvesteringen vid Fårösunds avloppsverk har
blivit försenad och genomförs under 2018.
Planerat underhåll per m2 har följts upp och redovisas i nedanstående tabell för perioden 2013-2017.
År 2013

PU per m2

90

År 2014

91

År 2015

År 2016

År 2017

98

96

75

För år 2017 har 74 kr per m2 budgeterats. De totala lokalytorna för region Gotland uppgår till totalt
530 106 m2. För år 2017 har regionfullmäktige beslutat om att minska underhållsbudgeten med
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9 mnkr till totalt 39 mnkr. Utfallet 2017 uppgår till 39,7 mnkr vilket innebär att medel för underhåll
använts fullt ut.
7.1.1

Prioriterade utvecklingsområden

I verksamhetsplanen har ett prioriterat utvecklingsområde inom målområdet ekonomi definierats.
Utvecklingsområdet innebär att Teknikförvaltningen ska ha en ekonomisk balans i alla verksamheter.
7.1.2

Prioriterade aktiviteter

Följande prioriterade aktiviteter har genomförts inom ramen för att ha en ekonomisk balans i alla
verksamheter:
Ekonomisk balans i alla verksamheter
Aktiviteter som stödjer ekonomi i balans i alla verksamheter

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

TN arbetsgrupp i ekonomi

☐

☐

☐

Utbildning för chefer i ekonomi

☐

☐

☐

Genomlysning av kollektivtrafikens ekonomistyrning

☐

☐

☐

Genomlysning av fakturahantering inom TKF

☐

☐

☐

Utformning av digitalt beställningsformulär för externa beställningar

☐

☐

☐

Nya kassasystem med kortterminaler har installerats vid återvinningscentrale

☐

☐

☐

Fordon och maskiner som utrangerats vid maskinstationen säljs externt

☐

☐

☐

Gata parkavdelningens och VA-verksamhetens förråd ska inventeras

☐

☐

☐

Under hösten påbörjas arbetet med att ta fram digitalt beställningsformulär

☐

☐

☐

Rutiner för att förbättra och säkra ansökningar av statsbidrag ska ses över

☐

☐

☐

Tekniska nämnden har beslutat om en intern kontrollplan som genomförs

☐

☐

☐

Genomlysning av investeringsprocessen

☐

☐

☐

för interna beställningar.

7.1.3

Ekonomisk uppföljning och prognos

Tekniska nämndens kostnader och intäkter har periodiserats enligt gällande anvisningar. I nedanstående tabell redovisas tekniska nämndens budget och utfall för 2017. Det ekonomiska resultatet är
positivt med 63 tkr (9 544 tkr).
Text

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Budget, tkr

Utfall, tkr

Avvikelse, tkr

1 045 985
-1 170 540

1 127 020
-1 251 512

81 035
-80 972

-124 555

-124 492
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De stora budgetavvikelserna för driftskostnader och intäkter förklaras av att hamnverksamheten genomfört ett stort muddringsprojekt i Klintehamn. Projektet har belastat driftbudgeten och finansierats av statsbidragsintäkter från Trafikverket med totalt 20 770 tkr. Resterande budgetavvikelse förklaras av interna köp och försäljningar inom Teknikförvaltningen.
Kostnads- och intäktsutfallet för år 2017 har analyserats och jämförts med föregående år.
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I nedanstående tabell redovisas utfallet jämfört med samma tidpunkt föregående år.
Text

Utfall 2016, tkr

Intäkter

1 138 172

Driftkostnader
Netto

Utfall 2017, tkr

Procentuell
utveckling %

-1,0

-1 267 184

1 127 020
-1 251 512

-129 012

-124 492

-3,6

-1,2

Nettokostnadernas utveckling innebär att de sjunker med -3,6 %. Intäkternas minskning är mindre
än kostnadsutvecklingens minskning, vilket är positivt.
Intäkternas utfall minskar med -1,0 % jämfört med utfallet föregående år vilket i huvudsak förklaras
av sänkta internhyresintäkter. Internhyrorna sänktes 2017 pga att internräntan sänktes från 4% till
2%.
För VA-verksamheten uppgår intäkterna till totalt 175 101 tkr, vilket kan jämföras med föregående
år då intäkterna uppgick till 170 845 tkr.
Driftkostnaderna har minskat med -1,2 % jämfört med utfallet föregående år. Driftkostnaderna för
gator och vägar har minskat med ca -5,5 mnkr. Kostnaderna har även minskat inom fastighetsförvaltningen.
I nedanstående tabell redovisas budget och utfall för TKF:s verksamheter inom tekniska nämnden.
Uppdrag

Ledning och TN
Projektledning
Skattefinansierat
Avgiftsfinansierat
Fastighetsförvaltning
intäktsfinans
Total

Årsbudget
Intäkter, tkr

Periodbudget
kostnader, tkr

Utfall
Intäkter, tkr

Utfall
Kostnader, tkr

Avvikelse,
tkr

24 293
23 768
177 720
293 431
526 773

-26 464
-23 768
-300 306
-293 431
-526 571

22 207
23 024
192 117
306 217
583 456

-23 639
-23 024
-326 524
-298 036
-580 288

738
0
-11 821
8 181
2 966

1 045 985

-1 170 540

1 127 020

-1 251 512
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Uppföljning och analyser av verksamhetens ekonomiska utfall har gjorts per enhet vilket redovisas
tillsammans med kommentarer här nedan.


Ledning och TN redovisar ett budgetöverskott med 738 tkr vilket förklaras av att en buffert
budgeterats på nämnden med 837 tkr.



Projektledning redovisar ett utfall enligt budget.



Den skattefinansierade verksamheten redovisar en negativ budgetavvikelse varav budgetunderskottet för kollektivtrafiken är det största med -9 906 tkr.



För de taxefinansierade verksamheterna redovisas ett budgetöverskott med 8 181 tkr varav
resultatet för avfallsverksamheten uppgår till 4 457 tkr.



För fastighetsförvaltningen redovisas ett budgetöverskott med 2 966 tkr. Förklaringen till
överskottet finns inom den externa uthyrningen av lokaler.

Under året har tre ekonomiska prognoser lämnats vilka redovisas i nedanstående tabell:
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Prognos

Delårsrapport
nr 1, tkr

Prognos

622

Månadsrapport i
maj, tkr

Delårsrapport
nr 2, tkr

161

7 899

Utfall
2017
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Vid prognostillfället i delårsrapport nr 2 redovisade fastighetsavdelningen en prognos 8 790 tkr. Prognosen var baserad på att det var svårt att beställa entreprenörer till driftprojekt vid den tidpunkten.
Förutsättningarna förändrades dock vilket innebar att marknaden svängde och projekt kunde genomföras som planerat. Slutligt utfall för fastighetsavdelningen blev ett budgetöverskott med 2 966
tkr.
7.2

Tekniska nämnden

Kostnader för tekniska nämndens arvoden mm visar på ett överskott med 991 tkr, vilket redovisas i
nedanstående tabell:
Text

Intäkter
Kostnader
Netto

Budget 2017,
tkr

0
-2 162
-2 162

Utfall 2017,
tkr

12
-1 486
-1 474

Avvikelse,
tkr

12
676
688

Verksamhetens kostnader redovisar ett överskott mot budgeten med 688 tkr, vilket kan jämföras
med föregående år då överskottet var 991 tkr. De totala kostnaderna uppgår till -1 486 tkr varav 999 tkr avser kostnader för arvoden.
Den budgeterade bufferten för år 2017 uppgick till 837 tkr.
7.3

Förvaltningsledning

Teknikförvaltningens förvaltningsledning redovisar ett överskott mot budget med 51 tkr vilket redovisas i nedanstående tabell:
Text

Intäkter
Kostnader
Netto

Budget 2017,
tkr

24 293
-24 302
-9

Utfall 2017,
tkr

22 195
-22 153
42

Avvikelse,
tkr

-2 098
2 149
51

Verksamhetens intäkter redovisar ett underskott mot budgeten med -2 098 tkr, vilket förklaras av
lägre intäkter för lokaler i Graip på Visborg. OH-intäkter redovisas med 15 272 tkr vilket är enligt
budget.
Verksamhetens kostnader redovisar ett överskott mot budgeten med 2 149 tkr, vilket förklaras av
lägre personalkostnader.
7.4

Projektavdelningen

Teknikförvaltningens projektavdelning redovisar ett resultat enligt budget vilket redovisas i nedanstående tabell:
Text

Intäkter
Kostnader
Netto

Budget 2017,
tkr

23 768
-23 768
0

Utfall 2017,
tkr

23 024
-23 024
0

Avvikelse,
tkr

-744
744
0
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Verksamhetens intäkter redovisar ett underskott mot budgeten med -744 tkr. Intäkterna utgörs av
interna intäkter för projektledning av investeringsprojekt. Verksamhetens kostnader visar ett budgetöverskott med 744 tkr vilket innebär att resultatet är enligt budget.
7.5

Gata- och parkavdelningen

Gata- och parkavdelningen redovisar ett budgetunderskott med -1 381 tkr vilket åskådliggörs i
nedanstående tabell.
Text

Budget 2017,
tkr

Intäkter
Kostnader
Netto

83 510
-154 212
-70 702

Utfall 2017,
tkr

90 333
-162 416
-72 083

Avvikelse,
tkr

6 823
-8 204
-1 381

Gata- och Parkavdelningen redovisar ett utfall som är negativ med -1 381 tkr (1 219 tkr). Den negativa avvikelsen förklaras huvudsakligen av underskott inom den taxefinansierade verksamheten.
I nedanstående tabell redovisas budgeten för Gata- och parkavdelningens verksamheter jämfört med
nettoutfallet för 2017.
Kod

Verksamhet

226
240
241
242
243
245
246
247
248
249
251
254
255
256
257
258
750
752
753
754
756

Verkstäder, fordon mm
Gatu- o väghållning, gem
Huvudgator
Lokalgator
Övr uppdrag, gata/väg
Natur/Kultur/sommarvägar
Parkeringar
Gång- och cykelvägar
Enskilda vägar m stb
Enskilda vägar utan stb
Parkverksamhet
Odlingslotter
Bad- och rastplatser
Flaggning
Natur- och kulturreservat
Övriga parkuppdrag
Avfallshantering, gem
Farligt avfall
Återvinningscentraler
Avfallsdeponi
Slam
Summa totalt

Budget
Intäkt, tkr

25 220
14 443
0
0
0
0
350
0
500
0
37 201
0
0
0
0
0
4 952
0
94
0
750
83 510

Budget
Kostnad, tkr

-24 925
-18 832
-2 932
-7 287
0
-100
-1 350
-1 130
-11 810
0
-47 159
-80
-1 755
-395
-442
0
-6 788
0
-18 111
-1 949
-9 167
-154 212

Utfall
Intäkt, tkr

26 148
14 986
0
50
1 695
0
0
0
1 463
0
33 225
0
142
0
0
2 855
7 475
0
1 375
10
909
90 333

Utfall
Kostnad, tkr

-25 064
-19 385
-3 369
-5 196
-1 726
-156
-790
-652
-14 426
-53
-43 826
-22
-1 877
-240
-367
-3 137
-7 224
-1
-21 270
-1 937
-11 697
-162 416

Netto
Avvikelse, tkr

789
-10
-437
2 141
-31
-56
210
478
-1 653
-53
-644
58
19
155
75
-282
2 087
-1
-1 879
22
-2 370
-1 381

Här nedan kommenteras budgetavvikelser inom Gata- Parkavdelningen:


Lokalgator redovisar ett budgetöverskott med 2 141 tkr, vilket förklaras bl.a. med neddragning av köp från externa entreprenörer. Underhållet på lokalgator måste dock prioriteras
framgent för att inte kvalitén skall sjunka för lågt på våra gator i tätorterna. Det finns en stor
underhållsskuld att ta igen kommande år.



Enskilda vägar med stadsbidrag redovisar ett underskott med -1 653 tkr (-3 238 tkr), vilket
förklaras av att avdelningen tagit den stora kostnaden för samordningsersättningen avseende
vinterväghållningen 2017/2018 på 2017 års bokslut.
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Den gemensamma verksamheten för avfallshantering redovisar ett budgetöverskott med
2 087 tkr, vilket förklaras av lägre maskinkostnader än beräknat.



Återvinningscentralerna redovisar ett underskott med -1 879 tkr, vilket förklaras av ökade
kvittblivningskostnader för olika fraktioner.



Slam verksamheten redovisar ett underskott med -2 370 tkr, vilket förklaras av högre kostnader än budgeterat. Personalkostnader visar ett underskott med -917 tkr. En föråldrad fordonspark har inneburit höga kostnader för reparationer samt övertid då grunduppdraget direkt börjar släpa och personalen måste arbeta igen det man ligger efter. Föregående år var
underskottet -127 tkr, 2015 redovisades ett överskott med 680 tkr.

7.6

VA-avdelningen

VA- avdelningens verksamhet redovisar ett negativt utfall mot budget med -7 292 tkr vilket redovisas i nedanstående tabell:
Text

Budget 2017,
tkr

Intäkter
Kostnader
Netto

164 975
-148 877
16 098

Utfall 2017,
tkr

173 112
-164 306
8 806

Avvikelse,
tkr

8 137
-15 429
-7 292

I nedanstående tabell redovisas budgeten för VA-avdelningens verksamheter jämfört med nettoutfallet för 2017.
Kod

Verksamhet

741
74400
74420
74430
74431
74432
74500
74520
74530

Vatten och avlopp, gem
Vattenförsörjning
Vattenverk
Vattenledningsnät
Vattenledningsnät, planer
Vattenledningsnät, oplane
Avloppshantering
Avloppsreningsverk
Spillvattenledningsnät
Spillvattenled.nät planerat
Spillvattenled.nät oplaner
Dagvattenledningsnät
Dagvattenled.nät planerat
Dagvattenled.nät oplaner
Övriga uppdrag VA
Farligt avfall
Personaladministration
Summa totalt

74531

74532
74540
74541
74542
74900
7520
9230

Budget
Intäkt, tkr

15 555
55 788
6
2 600
0
0
68 676
2 251
3 900
0
0
16 200
0
0
0
0
0
164 975

Budget
Kostnad, tkr

-31 982
-16 386
-26 986
-4 537
-889
-5 860
-10 980
-32 647
-13 948
-1 007
-2 490
-417
0
-750
0
0
0
-148 877

Utfall
Intäkt, tkr

24 225
55 090
158
3 687
0
0
0
2 403
69 418
0
0
17 498
0
0
632
0
0
173 112

Utfall
Kostnad, tkr

-40 618
-14 804
-34 088
-5 767
-521
-4 931
-10 582
-34 122
-14 380
-1 037
-2 785
-87
-291
-208
-69
-15
-1
-164 306

Netto
Avvikelse, tkr

34
884
-6 949
-144
368
929
-68 278
-1 323
65 086
-31
-295
1 628
-291
542
564
-15
-1
-7 293

Här nedan kommenteras budgetavvikelser inom VA-avdelningen:





Vattenverken visar på ett underskott med -6 949 tkr, vilket förklaras av utrangering av anläggningstillgångar som har tagits ur bruk med -3 926 tkr. Dessutom har vattenverken på
södra Gotland haft högre verkstadskostnader än budgeterat med -1 949 tkr. Avskrivningarna
för byggnader vid vattenverken har ökat vilket inneburit ett budgetunderskott med -800 tkr.
Verksamheten vattenledningsnät oplanerat visar på ett resultat över budget med 929 tkr, vilket förklaras av att det har gjorts mindre VA-arbeten än vad som budgeterats.
Avloppsreningsverken visar på ett underskott med -1 323 tkr, vilket förklaras av anläggningstillgångar som har tagits ur bruk.
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Dagvattenledningsnätet visar på ett överskott mot budget med 1 628 tkr, vilket förklaras av
ökade intäkter för förbrukning av dagvatten samt lägre kostnader för VA-konsulter.

I nedanstående diagram redovisas underhållskostnader för ledningsnätet under perioden 2010 –
2017.
mnkr

Underhållskostnader ledningsnät
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De totala kostnaderna för underhåll av ledningsnätet uppgår till 9,8 mnkr vilket är en ökning jämfört
med 2016.
I nedanstående diagram redovisas debiterad mängd vatten jämfört med levererad mängd vatten.

Vattenlveranser och debitering
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Debiterad mängd VA

Diagrammet visar att levererat mängd vatten uppgår till ca 3,6 miljoner m3. Debiterad mängd vatten
uppgår till ca 3,1 miljoner m3 vilket innebär att skillnaden har ökat jämfört med 2016.
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7.7

Fastighetsförvaltningsavdelningen

Fastighetsförvaltningsavdelningens bokslut för 2017 innebär ett positivt resultat med 3 891 tkr i förhållande till budget. I nedanstående tabell redovisas resultatet per verksamhet.
Kod

Verksamhet

Budget
Intäkt, tkr

231
232
234
712
713
715
940
941
942
945
947
948
949

Offentliga toaletter
Civilförsvarsanläggningar
Extra ord åtgärd, TA FA
Semesterbyar/campingplats
Kommersiella fastigheter
Markreserv, Strategisk
Fastighetsavd, gemensamt
Kommunala fastigheter
Kommunala fastigh Sjukvård
Idrotts- o motionsanläggn
Gemensamhetsanläggn
FA Uppdrag
Fastighetsservice/skötsel
Summa totalt

Budget
Kostnad, tkr

0
220
0
23
45 195
0
40
304 662
123 529
14 669
0
0
38 655
526 993

-1 382
-517
-4 000
-46
-44 724
0
-32 961
-300 759
-96 153
-13 273
0
0
-38 655
-532 470

Utfall
Intäkt, tkr

77
272
0
318
47 625
0
809
329 552
121 170
14 893
0
9 955
59 134
583 805

Utfall
Kostnad, tkr

-1 622
-357
-3 124
-42
-44 106
-9
-27 148
-338 338
-90 438
-11 329
-20
-9 962
-58 896
-585 391

Netto
Avvikelse, tkr

-164
212
876
299
3 048
-9
6 581
-12 689
3 357
2 168
-20
-6
238
3 891

Fastighetsavdelningen förvaltar vid årsskiftet ca 421 500 m² av region ägda och 108 600 m² inhyrda
lokaler totalt 529 100 m².
I bilaga nr 6. redovisas fastighetsförvaltningsavdelningens driftutfall 2017. Bilagan innehåller statistik
samt verksamhetsrelaterade nyckeltal.
7.8

Hamnavdelningen

Hamnavdelningens verksamhet redovisar ett Positivt utfall mot budget med 244 tkr vilket redovisas
i nedanstående tabell:
Kod

Verksamhet

Budget
Intäkt, tkr

720
721
722
723
724
725
726
727
72

Hamnverksamhet
Fastighetsförv. i hamn
Linjehamnar, mm
Handels- och fiskehamnar
Gästhamnar
Småbåtshamnar
Kryssningstrafik
Oljehamn
Summa totalt

Budget
Kostnad, tkr

8 600
9 050
25 960
7 073
667
1 366
3 789
1 400
57 905

-10 261
-9 311
-25 960
-13 193
-892
-657
-2 288
-700
-63 261

Utfall
Intäkt, tkr

8 157
8 460
28 060
29 111
835
1 428
3 807
1 473
81 331

Utfall
Kostnad, tkr

-9 641
-8 495
-25 524
-38 345
-812
-1 038
-1 875
-716
-86 444

Netto
Avvikelse, tkr

177
226
2 536
-3 114
248
-319
431
58
244

Hamnavdelningen visar för 2017 ett överskott med 244 tkr vilket i huvudsak förklaras av det positiva resultatet inom linjehamnen och kryssningstrafiken. Totalt visar hamnverksamheten därmed ett
ekonomiskt resultat i balans. Det kan konstateras att den skattefinansierade delen av hamnverksamheten är underfinansierad.
Resultatet fördelas enligt nedanstående tabell:
Verksamhet (tkr netto)

2014

2015

2016

2017

Gemensamt inkl fast

-150

13

333

291

Linjehamnar

1 262

1 790

2418

2536

Övr. handelshamn

-1448

-115

-360

-2264

37

-1 158

-1 277

-319

-298

530

1 114

244

Småbåtshamnar
Summa
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Taxejusteringar
Nya taxor för hamnverksamheten började gälla 2017-01-01. Det har också under året beslutats om
en höjning av taxan med tillämpning från 2018-01-01.
7.9

Planerings- och utvecklingsavdelningen

Kollektivtrafiken
Verksamheten för Kollektivtrafiken redovisar ett negativt utfall mot budget med – 7 155 tkr (-2 704
tkr) vilket redovisas i nedanstående tabell:
Text

Budget 2017,
tkr

Intäkter
Kostnader
Netto

14 907
-57 330
-42 423

Utfall 2017,
tkr

12 934
-62 512
-49 578

Avvikelse,
tkr

-1 973
-5 182
-7 155

Verksamhetens intäkter redovisar ett underskott mot budgeten med -1 973 tkr (-286 tkr). Intäkterna
från biljettförsäljningen uppgår till 12 934 tkr (13 132 tkr). Intäktsbudgeten för kollektivtrafiken
2017 är höjd med 1 488 tkr jämfört med 2016. Höjningen gjordes utifrån antagande om att taxehöjning skulle ge ökade intäkter, vilket inte har infriats.
Verksamhetens kostnader redovisar ett underskott mot budgeten med -7 155 tkr (-2 418 tkr). Underskottet förklaras enligt följande:






En Indexfaktura från 2016 har uppgående till 1 700 tkr belastat 2017 eftersom den kom till
Teknikförvaltningen år 2017. Det gjordes ingen uppbokning av fakturan som upplupna
kostnader eftersom det saknades information om det.
Kostnader för kundtjänst uppgår till 700 tkr har inte budgeterats men redovisats på kollektivtrafiken.
Kostnader för skolskjutsar och förstärkningsturer bussiga kortet som ska belasta UAF redovisas på kollektivtrafiken med totalt 2 000 tkr.
Kostnader för beställarcentralen uppgående till 550 tkr ska belasta UAF. De ska stå för 20
% av den totala kostnaden.

Kostnaderna för köp av tjänster från Gotlandsbuss uppgick till 55 342 tkr (52 212 tkr).
Samhällsbetalda resor
Verksamheten för samhällsbetalda resor redovisar ett negativt utfall mot budget med -2 750 tkr (1 949 tkr) vilket redovisas i nedanstående tabell:
Text

Intäkter
Kostnader
Netto

Budget 2017,
tkr

3 735
-24 483
-20 748

Utfall 2017,
tkr

4 709
-28 207
-23 498

Avvikelse,
tkr

974
-3 724
-2 750

Verksamhetens intäkter redovisar ett överskott mot budgeten med 974 tkr (590 tkr). Överskottet
hänförs i huvudsak till intäkter för färdtjänst.
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Verksamhetens kostnader redovisar ett underskott mot budget med -3 724 tkr (-2 539 tkr). Kostnadsavvikelsen hänförs till sjukreseverksamheten med -2 200 tkr och färdtjänsten med -525 tkr.
Kostnaderna för beställningscentralen redovisar ett underskott med -712 tkr.
Mark- och stadsmiljöenheten
Verksamheten för mark- och stadsmiljö redovisar ett negativt utfall mot budget med -1 302 tkr (1 431 tkr). Budget och utfall redovisas i nedanstående tabell:
Text

Budget 2017,
tkr

Intäkter
Kostnader
Netto

49 199
-56 857
-7 658

Utfall 2017,
tkr

40 291
-49 251
-8 960

Avvikelse,
tkr

-8 908
7 606
-1 302

Verksamhetens intäkter redovisar ett underskott mot budgeten med -8 908 tkr (-3 759 tkr). Det
finns ett antal avvikelser när det gäller verksamhetens intäkter vilka redovisas i punktform här nedan:








Intäkter för platshyra under Almedalsveckan redovisar ett överskott med 1 608 tkr. Intäktsbudgeten för 2016 uppgick till 3 750 tkr.
Intäkterna för parkeringsplatser redovisas med totalt 11 065 tkr (11 112 tkr) vilket är ett underskott mot budgeten med -661 tkr.
Intäkter för parkeringsbevakning redovisas med 2 547 tkr (3 637 tkr). Utfallet innebär ett underskott med -1 161 tkr.
Intäkter för fakturering av grävtillstånd redovisar ett budgetunderskott med -2 172 tkr, vilket
förklaras av brister i rutiner för kundfakturering.
Intäkter för statsbidrag enskilda vägar uppgår till 6 380 tkr vilket är ett budgetunderskott
med -2 519 tkr. Statsbidragen beräknas minska årligen pga ändrade regler. Statsbidragsbudgeten behöver revideras och justeras ned vilket bör redovisas som särskilt ärende.
För Snäcks camping redovisas ett intäktsunderskott med 814 tkr eftersom verksamheten är
helt ofinansierad.

Verksamhetens kostnader redovisar ett överskott mot budgeten med totalt 7 606 tkr (2 328 tkr). Positiva kostnadsavvikelser redovisas inom gator och vägar med 2 175 tkr vilket hänförs till mindre
kostnader för grävarbeten i gata. Lägre kostnader redovisas även för gatubelysning med c:a 800 tkr.
Lägre kostnader än budgeterat redovisas även för parkeringsverksamheten med 499 tkr.
Kostnader för driften av Snäcks camping redovisas med totalt 1 061 tkr. Budget saknas för driften
av Snäcks camping beroende på att inga medel anvisats i samband med anskaffningen av anläggningen.
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I nedanstående tabell redovisas nettodriftkostnadsbudgeten för mark- och stadsmiljöenhetens verksamheter jämfört med nettoutfallet för 2017.
Verksamhet

Netto Budget
2017, tkr

Ledning planering o utvavd
Ledning mark o stadsmiljö
Exploatering
Markreserv
Skogsförvaltning
Försäljning fastigheter
Offentlig platsmark
Almedalen
Salutorg och marknader
Ledningar i mark
Jordbruksarrenden
Tomträtter bostäder
Tomträtter övriga
Övriga arrenden
Parkeringsplatser
Parkeringsbevakning
Gator och vägar
Parkverksamhet
Total

-2 066
-969
-2 661
-967
-150
0
1 379
2 460
300
590
140
432
3 210
995
8 537
1 766
-15 597
-5 056
-7 658

Netto Utfall
2017, tkr
-1 536
-953
-1 986
-937
124
-179
1 102
3 581
248
643
160
560
3 106
1 066
8 157
821
-17 150
-5 786
-8 960

Avvikelse,
tkr
530
16
675
30
274
-179
-278
1 121
-52
53
20
128
-104
71
-380
-944
-1 553
-730
-1 302

Störst avvikelse har verksamheten Gator och vägar som redovisar ett budgetunderskott med
-1 553 tkr vilket förklaras av sänkta statsbidrag.
VA-verksamheten
Verksamheten för VA redovisar ett positivt utfall mot budget med 8 480 tkr vilket redovisas i
nedanstående tabell:
Text

Intäkter
Kostnader
Netto

Budget 2017,
tkr

380
-16 478
-16 098

Utfall 2017,
tkr

1 989
-9 607
-7 618

Avvikelse,
tkr

1 609
6 871
8 480

Verksamhetens intäkter redovisar ett överskott mot budgeten med 1 609 tkr. Den positiva avvikelsen beror på att avdelningen fått intäkter för projektering av kryssningskajen samt för insatser i
kundtjänst. Redovisningen av VA-verksamhetens externa intäkter har from 2017 flyttats till VA-avdelningen.
Verksamhetens kostnader redovisar ett överskott med 6 871 tkr . Den positiva avvikelsen beror i
huvudsak på lägre konsultkostnader än budgeterat med 2 642 tkr, lägre lokalhyror med 690 tkr samt
lägre kostnader för program och licensavgifter med 700 tkr.
I nedanstående tabell redovisas Teknikförvaltningens budget och utfall för hela VA-verksamheten:
Text

Intäkter
Kostnader
Netto

Budget 2017,
tkr

165 355
-165 355
0

Utfall 2017,
tkr

175 101
-173 862
1 239

Avvikelse,
tkr

9 746
-8 507
1 239

Det redovisas stora budgetavvikelser både för kostnader och intäkter vilket förklaras av att vissa anläggningsarbeten skett med egna resurser.
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Regionens samlade VA-verksamhet redovisar ett överskott med 1 238 tkr (-2 340 tkr). Från år 2016
redovisas det egna kapitalet som förutbetalda intäkter. De totala förutbetalda intäkterna uppgår till
11 875 tkr och utgör en fond för framtida investeringar för VA-verksamheten. Fonden skapas med
stöd av Vattentjänstlagen §30 samt rekommendation nr 18 från Rådet för kommunal redovisning.
Överskottet förs till VA-fonden som en förutbetald intäkt.
Avfallshantering
Verksamheten för avfallshantering redovisar ett positivt utfall mot budget med 6 324 tkr vilket redovisas i nedanstående tabell:
Text

Budget 2017,
tkr

Intäkter
Kostnader
Netto

Utfall 2017,
tkr

96 320
-66 101
30 219

93 287
-56 470
36 817

Avvikelse,
tkr

-3 033
9 631
6 598

Verksamhetens intäkter redovisar ett underskott mot budgeten med -3 033 tkr. Intäkterna uppgår till
totalt 93 287 tkr (92 064 tkr).
Totala intäkter med 770 tkr har omförts till avsättningen för att åtgärda gamla deponier. Beloppet är
öronmärkt för Slite deponi.
I nedanstående tabell redovisas Teknikförvaltningens budget och utfall för hela avfallsverksamheten:
Text

Budget 2017,
tkr

Intäkter
Kostnader
Netto

Utfall 2017,
tkr

102 116
-102 356
-240

103 057
-98 889
4 168

Avvikelse,
tkr

941
3 467
4 408

Den totala nettoavvikelsen för regionens avfallsverksamhet innebär ett överskott med 4 408 tkr
(4 729 tkr). Resultatet förs över till det egna kapitalet för avfallsverksamheten.
7.10 Investeringar

Investeringsutgifterna uppgår till 369,1 mnkr (544,2 mnkr) vilket är lägre än prognosen i delårsrapport nr 2 som uppgick till 399,2 mnkr. Den totala investeringsbudgeten för år 2017 uppgick till
720,6 mnkr (844,4 mnkr).
I nedanstående tabell redovisas större investeringsprojekt under 2017:
Projekt

Säve F-huset, gymnasieskola
Törnekvior, ny förskola i Visby
Korpen 03, Omb heldygnsvård psykiatrin
Exploatering av Yttre A7, etapp 2
Kryssningskaj i Visby
VA-ledning södra linan
Klintehamn avloppsreningsverk
Klintehamn muddring

Investeringsutgift 2017,
tkr

20 604
22 596
25 263
14 830
74 522
25 051
33 239
32 914
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Flera stora projekt har blivit framflyttade i tiden vilket förklarar det stora budgetöverskottet i investeringsbudgeten. Exempel på projekt som flyttats fram framgår nedan. Inom parentes anges belopp
som överförs till 2018 års investeringsbudget för respektive projekt:







Energibesparingsåtgärder (12,5 mnkr)
Infrastruktur kryssningskajen (32,8 mnkr)
Exploatering yttre A7 (43,0 mnkr)
Gotlands vattenförsörjning (18,5 mnkr)
Kvarnåkershamns vattenverk (39,6 mnkr)
Visby - Elanslutning fartyg (38,5 mnkr)

Investeringsprojekten redovisas i sin helhet i bilaga 4.
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Bilagor
Bilaga 1: Sammanställning mål

Perspektiv: Samhälle
Social hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

1.

God folkhälsa

☐

☐

☐

☐

2.

Gotlänningar känner sig delaktiga

☐

☐

☐

☐

3.

Ett jämställt och jämlikt Gotland

☐

☐

☐

☐

4.

Alla barn har goda uppväxtvillkor

☐

☐

☐

☐

5.

Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

☐

☐

☐

☐

6.

En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för
bibehållen inomregional balans

☐

☐

☐

☐

Ekonomisk hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

7.

Ingen bostadsbrist

☐

☐

☐

☐

8.

Alla elever fullföljer gymnasieskolan

☐

☐

☐

☐

9.

Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

☐

☐

☐

☐

10. God tillgång till vuxenutbildning

☐

☐

☐

☐

11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

☐

☐

☐

☐

12. Ett gott näringslivsklimat

☐

☐

☐

☐

13. Ökad folkmängd

☐

☐

☐

☐

Ekologisk hållbarhet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

14. Utveckla Gotland som ekokommun

☐

☐

☐

☐

15. Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar
energi

☐

☐

☐

☐

16. Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

☐

☐

☐

☐

17. Gotlands klimatavtryck ska minska

☐

☐

☐

☐

18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till
tillväxt över hela ön

☐

☐

☐

☐
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Perspektiv: Verksamhet
Kvalitet
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

19. God tillgänglighet till Region Gotland

☐

☐

☐

☐

20. God kvalitet i skolan

☐

☐

☐

☐

21. God kvalitet i vården

☐

☐

☐

☐

22. God kvalitet i omsorgen

☐

☐

☐

☐

Medarbetare
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling

☐

☐

☐

☐

24. Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara
engagemang hos medarbetarna

☐

☐

☐

☐

25. Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget
uppdrag

☐

☐

☐

☐

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren
att bibehålla god hälsa

☐

☐

☐

☐

Ekonomi
Mål

Tillämpligt
mål i VP

Prioriterat
utv.område
i VP

Prioriterad
aktivitet i
VP

Relaterat
nämndmål
finns

27. Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent
av nettokostnaden

☐

☐

☐

☐

28. Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2
procent av nettokostnaden

☐

☐

☐

☐

29. Soliditeten ska vara minst 45 procent

☐

☐

☐

☐

30. Den totala nettokostnadsökningen ska inte överstiga ökningen av skatteintäkter och generella
statsbidrag

☐

☐

☐

☐

31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas

☐

☐

☐

☐

32. Skattefinansierade investeringar ska vara egenfinansierade till 100 procent

☐

☐

☐

☐
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Bilaga 2: Utvecklingsområden och aktiviteter
Utvecklingsområde: Ett gott näringslivsklimat
Avser mål: Ett gott näringslivsklimat
Aktivitet

Status

Aktiviteter inom upphandlingsområdet

Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Tillsatt tjänst som projektledare med upphandlingsansvar

X

Entreprenörsdag – TKF bjuder in entreprenörer till ½ dag

X

Intern utbildning – externa beställningar kort genomgång för TKF medarb

X

Utformat digital beställningsblankett

X

Tidigarelägga startpunkten vid upphandlingsbehov

X

Nya ramavtal /årsavtal– tydligare och löpande

X

Kontraktsmöten med entreprenörer

X

Utbildning av egen personal av avtalen (FFA)

X

Fler medarbetare engageras vid upphandlingar och vid utbildning (Hamnavd)

X

Nytt arbetssätt vid framtagande av riktlinje för uteserveringar

X

Nytt arbetssätt vid framtagande av parkeringsstrategi

X

Utvecklingsområde: Säkra vattentillgången
Avser mål: Säkra tillgången till vatten av god kvalitet
Aktivitet

Status

Aktiviteter som stödjer långsiktig hållbarhet i förvaltningens ansvarsområde.

Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Återanvända spolvatten på Bingeby vattenverk till bevattning, spolhall, dammbindning mm

X

Fortsatt bevakning för att minska vattenanvändningen vid FFA

X

Beslut om att använda ny teknik vid nyproduktion för att minska vattenförbrukning och energianvändande

X

Forcera tidsplanerna för genomförande av VA-planen

X

Aktivt arbete med inrättande av vattenskyddsområden enl plan

X

Provpumpningar för nya vattentäkter
Utbyggnad och förnyelse av vattenhämtställen

X
X

Spara vatten-kampanjen
Påbörjat samarbete med kalkindustrin för uttag av råvatten från stenbrotten

X
X

Genomförd revaq certifiering

X

Permanent reducerat vattentrycket i Visby innerstad

X

Begränsat bunkring av vatten till fartyg (linjetrafiken bunkrar på fastlandet)

X

Testbädd storsudret för att bli självförsörjande av färskvatten

X

Ny va-strategi och va-plan

X

SGU studie för förbättrad grundvattenbildning

X
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Utvecklingsområde: Gotlänningar känner sig delaktiga
Avser mål: Gotlänningar känner sig delaktiga
Aktivitet

Status

Kommunikationsaktiviteter för att skapa ökad delaktighet på Gotland

Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Workshop riktlinje för uteserveringar

X

Workshop för parkeringsstrategi

X

Näringslivet besöker ledningsgruppen

X

Vattenkampanjen riktad till skolor, årsmöten o dy

X

Samråd med medborgare i stora bygg- och va-projekt, lekplatser m m

X

Samarbete med Nygarn intresseförening avseende nytt reningsverk i Katthammarsvik

X

Enkätundersökning för medborgarnas önskemål vad avser öppettider vid ÅVC

X

Utvecklingsområde: God tillgänglighet till våra tjänster
Avser mål: God tillgänglighet till Region Gotland
Aktivitet

Status

Öka förvaltningens utbud av digitala tjänster

Ej påbörjad

Öka utbudet av digitala tjänster
Felanmälan via infracontrol

Påbörjad

Genomförd

X
X
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Bilaga 3: Uppföljning av intern kontroll

Den interna kontrollen har granskats under oktober och november 2017 och resultatet redovisas för
nämnden i denna rapport. Redovisningen kommer även att ingå i nämndens årsredovisning. Syftet
med att granska den interna kontrollen är att säkra att rutiner fungerar på ett ändamålsenligt sätt.
Följande rutiner har följts upp enligt angivna kontrollmål.
Rutin

Kontrollmål

Kontrollmetod

Resultat

Anläggningsregister

Att anläggningstillgångar existerar

Stickprovskontroll av 25
st anläggningsobjekt

Av granskade anläggningsobjekt var 23 existerande.

Lön

Att underlag till reseräkningar är Stickprovskontroll 25 st
kompletta
reseräkningar

Arrenden

Att arrendeavtal finns dokumen- Alla avtal under 2016 och 22 avtal är helt korrekta.
terade och aktuella samt korrekt 2017. 29 st.
Totalt 7 st. avtal har konberäknade
staterats med avvikelse.

Hyra av maskin

Att överenskommelser med
kund är aktuella och korrekt beräknade

Stickprovskontroll

Att leverantörsfakturan är korrekt beräknad och avser verksamheten

Stickprovskontroll

Att kundfakturor är korrekt beräknade och kompletta

Stickprovskontroll 50
kundfakturor, VA-verksamheten anläggningsavg, gräv i gata mfl.

Leverantörsbetalningar

Kundfakturering

25 överenskommelser

50 leverantörsfakturor

Endast två reseräkningar
var kompletta med underlag.

Ingen av överenskommelserna var korrekt beräknade.
Totalt 49 av 50 leverantörsfakturor var rätt beräknade och avsåg verksamheten.
Av 50 kundfakturor är
endast 19 kundfakturor
korrekt beräknade.

Resultatet av uppföljningen av den interna kontrollen visar att det finns flera felaktigheter och brister i rutinerna. Den interna kontrollen fungerar bra.
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Bilaga 4: Ekonomiska rapporter

Investeringsutgifter Teknikförvaltningen 2017
Projnr
10001
10404
10406
10407
10408
10409
10410
10411
10413
10414
10415
10416
10566
10567
10568
10572
10573
10575
10577
10582
10583
10584
10586
10588
10594
10620
10622
10623
10624
10625
10626
11014
11100
11220
11224
11229
11231
11232
11300

Projekt
Årsbudget, tkr Utfall, tkr
Avvikelse, tkr
Garantiåtg årligt anslag
747
353
395
Romask 05 verksanp försk
415
494
-79
AMV Infektion
9 033
3 604
5 429
Gråboskolan anpassn kök
1 169
168
1 000
Södervärnssk anp kök
944
42
902
Endre skola anp kök
2 061
0
2 061
Stenkyrka sk anp kök
1 212
992
220
Terra Novask anp kök
677
244
433
Folkhögskolan toaletter
7 496
397
7 099
AMV/Kvinnokliniken
3 999
3 960
39
Lasarettet ÖNH tillbyggn
1 300
1 337
-37
Lasarettet AMV C2 norr
0
13
-13
Bävern 2 tillbyggnad
-850
22
-872
Lasarettet driftoptimerin
1 500
612
888
Västerhejde sk el o oljek
5 185
0
5 185
Sporthall Visborg
-30
0
-30
VC Slite ombyggnad
2 855
0
2 855
Abborren Låssystem
301
86
215
Abborren ny reservkraft
6 789
1 035
5 754
Romaskolan 04 omb vent
181
48
133
Romaskolan 04 omb kök
179
48
132
Solbergask 05 omb kök
3 215
0
3 215
Säve F-huset
37 998
20 604
17 394
Törnekvior, ny försk Vby
29 738
22 596
7 141
Korpen 03, Omb heldygnsv
11 061
25 263
-14 202
Kryssningskaj Visby, gem
-31 650
-28 146
-3 504
Gemensamt partner
30 607
17 057
13 551
Kryssningskaj Muddring
4 852
14 136
-9 284
Kaj och barkasskaj
44 134
59 636
-15 501
Kryssningskaj Land, Va-an
7 342
6 960
382
Kryssningscenter
3 500
4 879
-1 379
Stucks 1:226 omb HVB
-36
0
-36
Ventilationsanläggningar
6 625
0
6 625
Korpen Hus 13 ny vent
0
3
-3
Verkstadssk kök omb vent
0
3 783
-3 783
Stenkyrka sk 03 byte aggr
0
619
-619
Västerhejde sk ventilatio
1 300
0
1 300
Kabyssen ventilationsåtg
6 000
0
6 000
Energibesparingsåtgärder
19 749
0
19 749
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Projnr
11364
11366
11406
11541
11543
11544
11545
11553
11573
11578
11579
11580
11581
11582
11583
11800
12000
12001
12007
12011
12021
12036
12040
12042
12047
12049
12050
12051
12055
12060
12061
12100
12155
12159
12167
12168
12170
12171
12172
12176
12177
12178

Projekt
Årsbudget, tkr Utfall, tkr
Avvikelse, tkr
Re invester biobränsleanl
3 000
988
2 012
EPC, fas 2
0
7 228
-7 228
Offentliga toaletter Xkaj
3 650
82
3 568
Reinvesteringar
783
783
0
Oljekonvertering fastighe
2 542
0
2 542
Elkonvertering fastighet
1 611
235
1 376
Tillgänglighet
593
523
70
Hissar ombyggnad
773
328
445
Upprustning av larm
1
0
1
Verkstadssk renov kök
0
0
0
Visby anslutning fiber
111
43
68
Hamnkontoret ombyggnad
3 700
839
2 861
Hackspetten 14 01 Matsal
1 000
536
464
Hackspetten 02 Omb UAF
2 310
2 310
0
Pjäsen 12 branddörrar
867
0
867
Fastighetsägaransvar
5 000
5 095
-95
Ospec gator o vägar
882
357
525
Beläggningsprogram
400
969
-569
Ensk. Vägar förb. Enl LTP
617
617
0
Trafiksäkerhetsåtgärd LTP
3 247
12
3 235
Broväg/N;a Hanseg, Cirkpl
6 146
3 889
2 257
Lätt avhjälpta hinder
1 022
135
887
Säkra skolvägar
1 646
228
1 417
Vby kv Allen Österport
445
0
445
Cykelplan Visby
2 058
0
2 058
Innerstutv gata torg park
1 000
0
1 000
Belysn åtgprogr armatur-u
11 604
2 110
9 494
Visborg infrastr park
4 626
12
4 614
Utveckling serviceorter
3 181
0
3 181
Trafik, X-kaj
28 981
703
28 278
Information o vägledn X-k
850
60
790
Belysning reinvestering
5 000
0
5 000
Expl G/M kv Stenhuggaren
1 166
92
1 074
EXPL Kv Kaptenen G/P
4 600
0
4 600
Expl Såpsjudaren Gta et 1
693
0
693
Expl Strukturplan Visborg
4 000
0
4 000
Expl Yttre A7, etapp 1
32 482
1 183
31 299
Expl Yttre A7, et 2
0
461
-461
Expl Yttre A7, et 2,proj
26 981
14 830
12 151
Expl Kopparslagaren Visby
700
31
670
Expl Bryggeri väg Österby
200
0
200
Expl Park Yttre A7 et 3
0
1
-1
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Projnr
12179
12200
12209
12214
12215
12217
12218
12219
12253
12254
12255
12359
12362
12363
12364
12366
12367
12368
12400
12401
12417
12419
12420
12422
12427
12432
12435
12436
12451
12452
12454
12457
12500
12502
12510
12516
12517
12519
12521
12524
12579
12600

Projekt
Årsbudget, tkr Utfall, tkr
Avvikelse, tkr
Expl Gata Yttre A7 et 3
0
13
-13
Ospec objekt park
442
553
-112
Lekutrustning
1 259
1 234
24
Murgrönan aktivitetspark
1
40
-39
Upprustning gravarna
148
0
148
Sö Hällarna naturreservat
0
0
0
Papperskorg, Big Belly
450
429
21
Aktivitetspark A7
3 756
0
3 756
Bad&besökpl uppr&föränd
549
512
38
Utveckling stadsmiljö X-k
2 849
261
2 587
Besöksplatser, X-kaj
2 450
1 339
1 111
EXPL VA Kv Kaptenen
800
0
800
Expl VA Såpsjudarere et 1
125
120
5
VA Kopparslagaren i Visby
800
0
800
Expl VA Yttre A7, etapp1
2 707
731
1 976
Expl VA Yttre A7 et2 proj
3 500
1 364
2 136
Expl VA Bryggeri Österby
200
1
200
Expl VA Yttre A7 et 3
0
143
-143
Ledningsutb ospec
1 283
2 735
-1 451
VA utbyggn LTA-stioner
0
122
-122
Ire till Lickersh va/avl
-573
0
-573
Slite o Lärbro va/avl led
-5
0
-5
Roma kyrkby va-ledn
9 851
5 317
4 534
Nisseviken H-bo va-ldn mm
190
0
190
V-garn-k-hamn anl valedn
3 946
115
3 832
Ire By VA
-975
7
-982
VA-ledn "Södra Linan"
27 910
25 051
2 860
Gnisvärd VA-utbyggnad
5 478
793
4 684
Sanering VA-ledn.nät
2 284
1 545
739
Vatten regionala nätet
1 820
931
889
Gotlands vattenförsörjn
20 312
1 808
18 504
VA-ledn Katthammarsvik re
0
2 234
-2 234
Ombyggnad vattenverk
2 323
985
1 338
Roma Vattenverk
2 695
2 629
66
F-sund omb vattenverk/pst
0
0
0
utredn proj VV Lickersh
3 500
320
3 180
Ljugarn vattenverk
-66
0
-66
Hejnum utr återst slamdam
-275
0
-275
Herrvik VV Östergarns Fis
2 878
1 896
983
Kvarnåkershamn Avsalt VV
52 737
13 130
39 606
Tingstäde-Visby Vattenled
1 244
1 794
-551
Omb avloppsreningsverk
1 400
1 040
361

45

Projnr
12621
12623
12652
12655
12656
12657
12702
12703
12708
12716
12717
12718
12803
12805
12812
12835
12836
12850
12852
12858
12868
12869
12870
14000
14040
22001
22103
22600
22601
22709
22710
22711
22712
Totaler

Projekt
Årsbudget, tkr Utfall, tkr
Avvikelse, tkr
Fårö S:12 Reningsverk
1 029
6
1 022
Fårösunds AVR
14 595
4 726
9 869
Rökarns pumtstn
3 252
875
2 377
Klintehamn avl ren verk
38 449
33 239
5 210
Roma Dagvatten
945
327
618
Katthammarsvik ARV
8 842
793
8 049
Slite deponi
3 093
213
2 880
Återvinningscentraler
2 855
502
2 353
Roma Avfallsanläggning
106
0
106
Avveck spilloljdepå Guteb
984
0
984
Hygieniseringsanlägg Fårö
934
43
891
Avfallskärl
-3
0
-3
VBY Hamn Förbättr.åtg.
2 809
2 817
-8
VBY muddring ,färjeläge 5
911
922
-10
Rep spont kajanläggningar
879
865
14
Visby Hamn omb. fender
1 396
1 350
46
VBY Elanslutning fartyg
40 000
1 434
38 566
Förbättring övriga hamnar
2 000
1 920
80
Slite Apotekskaj NordStre
2 087
0
2 087
K-hamns hamn rep bef kaj
579
550
29
Klintehamn muddring
33 014
32 914
99
Herrvik hmn, VA-anslutn
48
47
0
Servicehus Ronehamn
1 491
181
1 310
Förvärv/ kommande försälj
0
782
-782
Försäljning Fastighet
0
219
-219
Reinvestering data/IT
600
313
287
IT,inv fastighetsserv
350
297
53
Maskiner o Fordon
8 000
3 695
4 305
Maskiner o Fordon, VA
627
3 899
-3 272
utveckling Visby
955
953
2
Hållpl-stolpar landsbygd
1 572
3
1 569
Utv serviceorter inkl hpl
1 500
318
1 182
Busstrafik X-kaj
650
167
483
720 602
369 081
351 521
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Resultatrapport Teknikförvaltningen 2017 enligt analysfråga WBL2
Intäkter
Årsbudget, tkr

Kostnader
Årsbudget, tkr

Intäkter
Utfall, tkr

Kostnader
Utfall, tkr

Nettoavvikelse, tkr

Kod

Verksamhet

11

Nämnd- och styrelseverksam

0,0

1 324,6

-11,8

1 486,1

-149,7

1

Politisk verksamhet

0,0

1 324,6

-11,8

1 486,1

-149,7

20

Infrastruktur, skydd mm

-5 000,0

8 034,9

-1 259,4

3 748,5

545,8

22

Teknisk verksamhet

-101 139,6

84 374,4

-99 661,7

80 850,6

2 045,9

23

Särskilda uppdrag skattef

-220,0

5 898,7

-348,5

5 102,1

925,1

24

Gatu- och Väghållning

-28 980,2

72 725,8

-27 221,4

71 929,8

-962,8

25

Parkverksamhet

-38 161,9

55 847,7

-37 242,2

55 344,8

-416,8

27

Miljö- och hälsoskydd

0,0

0,0

0,0

5,7

-5,7

2

Infrastruktur, skydd mm

-173 501,7

226 881,5

-165 733,2

216 981,5

2 131,5

71

Näringsliv och bostäder

-46 910,7

47 748,3

-48 631,0

46 997,5

2 471,1

72

Hamnverksamhet

-57 905,1

63 261,1

-81 331,3

86 443,6

243,7

73

Buss- och biltrafik

-18 641,9

81 812,5

-17 643,1

90 719,8

-9 906,1

74

Vatten och avlopp

-165 355,0

165 355,0

-175 100,6

173 862,6

1 238,0

75

Avfallshantering

-102 115,8

102 355,8

-103 013,4

98 845,6

4 407,8

79

Lövsta Landsbygdscentrum

0,0

0,0

0,0

0,2

-0,2

7

Affärsverksamhet

-390 928,5

460 532,7

-425 719,4

496 869,3

-1 545,7

92

Kommungem. administration

0,0

0,0

0,0

1,3

-1,3

94

Fastighetsförvaltning, ko

-481 554,7

481 801,1

-535 512,7

536 131,7

-372,6

9

Gemensam verksamhet

-481 554,7

481 801,1

-535 512,7

536 133,0

-373,9

-1 045 984,9

1 170 539,9

-1 126 977,1

1 251 469,4

62,7

Totaler
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Tekniska nämndens resultaträkning 2017
Årsbudget
inkl TA, OM, tkr
Resultatrapport på nämndnivå, tkr
Verksamhetens totala intäkter
Verksamhetens totala kostnader
Avskrivningar
Internränta
Verksamhetens nettokostnader
Kommunbidrag
Årets resultat
Kontrollrad konto 30-88

Avvikelse,
tkr

Utfall, tkr

1 045 984,9

1 126 977,1

80 992,2

-951 127,6
-160 199,1
-59 213,2

-1 014 180,1
-174 799,8
-62 489,4

-63 052,5
-14 600,7
-3 276,2

-124 555,0

-124 492,2

62,8

124 555,0
0,0

124 555,0
62,8

0,0
62,8

0,0

62,8

62,8
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Bilaga 5: Uppdragsföretag

Köp från uppdragsföretag
Nämnd: Tekniska nämnden
Verksamhet

Uppdragsföretag

Beställningscentral till färdtjänst, sjukresor.

SAMRES AB

Summa 2017, mnkr

Andel**

2,7 mnkr

100 %

Kollektivtrafik
Avfallshantering – behandling
hushållsavfall
Avfallshantering – insamling
hushållsavfall
Återvinningscentraler - transporter och behandling

Gotlandsbuss AB

55,3 mnkr

100 %

Ragn-Sells AB

19,4 mnkr

100 %

Gotlands Åkericentral AB

21,7 mnkr

100 %

Gotlands Åkericentral AB

3,7 mnkr

19 %

Återvinningscentraler - drift

Fröjelstugan AB

4,3 mnkr

22 %

Slamverksamhet

Fårö slamsugning HB

0,7 mnkr

6%

** räkna andel som del av den totala summan för verksamhetsområdet. Uppdragsföretagens andelar och egen regi ska tillsammans bli
100 %.

Uppdragsföretagen bidrar i hög grad till att verksamheterna fungerar väl inom avfallsverksamheten
och kollektivtrafiken. Inga större avvikelser har konstaterats för verksamheter som bedrivs av uppdragsföretag.
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Bilaga 6 – Fastighetsförvaltningsavdelningens driftutfall 2017

Året som gått/viktiga händelser.
Årets resultat
Fastighetsförvaltningsavdelningens (FFA)
bokslut för 2017 års driftbudget ger ett positivt resultat om ca + 3,8 mnkr i förhållande
till budget.
Huvuddelen av FFA budget har använts till
reparationer, störst utfall är på verksamhet
941, kommunala fastigheter. FFA har haft
ett avkastningskrav för periodiskt underhåll
(PU) på 9 mkr, vilket medför ökade kostnader för reparationer.
Inför 2017 gjorde FFA en upphandling av
elenergi för våra verksamheter samt gatubelysningen vilket medfört att våra kostnader
sjunkit, detta har bidragit till FFA:s positiva
resultat, trots avkastningskravet.
Överskottet beror bl.a. på lägre utfall för
personalkostnader, hänförligt på vakanser
inom avdelningen, bl. a enhetschef, fastighetstekniker/reparatörer, ingenjör och fastighetsförvaltare
Onormala kostnader under året.
Under året fick Fastighetsförvaltningsavdelningen(FFA) i uppdrag att ordna bostäder för
213 st. nyanlända, detta innebar en utmaning
då bostadsbeståndet inom RG är väldigt begränsat, huvuddelen av de förmedlade lägenheterna får vi ifrån AB Gotlandshem. Uppgiften medförde ökade arbetsuppgifter för vår
hyresadministration samt våra byggnadsingenjörer. Detta uppdrag var ofinansierat. Vid
åretsslut äskades ett tilläggsanslag, 2,1 miljoner, för nedlagda kostnader. Detta beviljades.
En ökning av innemiljörelaterade problem har
anmäls till FFA under året främst kopplat till
för-och grundskolor. Vi ser bekymmer med
förtätningar av antal barn och elever, vilket
medför att våra ventilationsanläggningar inte
är rätt dimensionerade för större klasser och
barngrupper. FFA får göra utredningar för att
identifiera vilka åtgärder som behöver göras.

Fastighetsförvaltning
Fastighetsavdelningen förvaltar vid årsskiftet ca 421 500 m² av region ägda och
108 600 m² inhyrda lokaler totalt 529 100
m².
Fortsatt arbetet med att utföra planerat underhåll har skett under 2017. Likaså för
EPC, energieffektivisering av våra fastigheter.
Under 2017 såldes fastigheterna Kometen 1
och Kanonen 1. Totalt en yta på ca 13 500
m².
I mars invigdes nya ”Sävehuset” som renoverats under några år, den nya byggnaden
har byggts med en klassning motsvarande
”miljöbyggnad guld” ett miljöcertifieringssystem. Även det ny renoverade psykiatriska
byggnaden på Korpen 5, hus 03 invigdes under september. I december färdigställdes
Törnekvior förskola, byggd med krav på
nära nollenergihus, vilket innebär att vi är på
framkant med teknik som svarar upp mot
framtida krav på ny producerade byggnader.
För att förbättra vår fastighetsförvaltning anställdes det tekniska förvaltare som skall
hjälpa förvaltarna med tekniska frågor, utredningar och mindre projekt.
Under 2017 påbörjades arbetet med att inför
komponentavskrivning för investeringar, det
innebär att samtliga fastighetsrelaterade investeringar skall redovisas enligt en särskild
komponentavskrivningsmall. Det påbörjades
kompetensutbildning för att vara klara när
det införs 2018.
Även det periodiska underhållet(PU) kommer att omfattas av komponentavskrivning,
detta innebär att huvuddelen av 2018 års PU
blir investeringar.
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Under 2017 påbörjades 2 st. oljekonverteringar i fastighetsbeståndet. Den ena konverteringen utgjordes av en befintlig oljepanna
som ersatts av bergvärmepump med kompletterande solfångare på en förskola.
Den andra är ett pågående projekt där målet
är att konvertera befintlig oljepanna och pelletspannan mot två nya pelletspannor med
högre verkningsgrad och driftsäkerhet. Projektet påbörjades med att ersätta befintlig
pelletspanna då denna var i mycket dåligt
skick med sönderrostade tuber där kontentan
varit en omotiverat hög oljeförbrukning då
det varit nödvändigt för oljepannan att kompensera för den dåliga pelletspannan. Då
den befintliga pelletspannan togs ur bruk under 2017 har detta medfört att den totala oljeförbrukningen ökat jämfört med 2016 för
att vid projektets slut minska betydligt.
Sedan 1998 då arbetet med driftoptimering
startade har styrtalen för värme, el och vatten minskat. Den stora minskningen av den
totala elförbrukningen från föregående år
beror framförallt på EPC-projektet som genomförts på lasarettet där ventilationen optimerades genom fläktbyten och kompletterande styr och reglerteknik.
Totalförbrukning fastighetsbestånd 2017
Styrtal

Utfall
1998
(kWh)

Utfall
2017

Differens

Differens

(kWh)

(kWh)

%

Värme
(kWh/m²)

180

95,7

84,3

-46,9 %

El
(kWh/m²)

79

64,2

14,8

-18,7 %

Vatten
(l/m²)

725

399

326

-45,0 %

Elförbrukning/m² BRA
för åtgärdarde
byggnader 2011 och
2017
kWh/m²

Driftoptimeringsgruppens uppdrag är att
minska/effektivisera förbrukning av media
(el, värme och vatten) i det byggnadsbestånd
som FFA ansvarar för. Syftet är att minska
driftkostnaderna för byggnaderna, bidra till
en god innemiljö och samtidigt minska region Gotlands negativa miljö- och klimatpåverkan.

Arbetet med att minska förbrukningen har
intensifierats de senaste åren genom att
EPC-projekt med syfte att energiinventera
samtliga byggnader samt genomföra alla
lönsamma åtgärder har startats. Alla byggnader är nu energiinventerade. Totalt har åtgärder genomförts i byggnader motsvarande
250 000 m2, varav ca 207 000 m² har varit
färdiga mer än ett år så att besparingarna har
verifierats. De verifierade energibesparingarna under 2017 uppgår till 3 240 900 kWh
el och 3 238 000 kWh värm jämfört med
basåret 2011.

100,0

94,2
75,5

Basår 2011

50,0

2017

0,0
Total

Värmeförbrukning/m²
BRA för åtgärdarde
byggnader 2011 och
2017
150,0

kWh/m²

Driftoptimering

100,0

104,8
84,9
Basår 2011

50,0

2017

0,0
Total

Periodiskt underhåll (PU) 2017

2017 års budget uppgick till 48 mkr till det
kom ett beslut på en besparing på 9 mkr vilket gjorde att den slutliga budgeten blev 39
mkr. 2017 fortsatte inriktningen mot skolor,
förskolor, daghem och vårdlokaler. Övervägande på invändigt underhåll. För att nämna
några, Fårösundsskolan, Väskindeskola,
Solbergaskolan, Södervärnskolan Desideriaskolan , samt Västerhejdeskolan med ett
flertal byggnader. Förskolorna Skräddaren,
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Storken, Bogen 2, Myran, Väskinde förskola, Lärbro förskola. Gruppbostäder på
Melonen, vårdsalar på Visby Lasarett. Vi
har även fått göra stora tak och fasad underhåll på Lövsta där underhållet var otroligt
eftersatt Satsningen på den yttre miljön på
våra förskolor har fortsatt. Totalt så har över
100 PU objekt genomförts. FFA har även
genomfört många verksamhetsrelaterade åtgärder och uppdrag åt andra förvaltningar.

ombyggnad av hissar, renovering/ombyggnad av kök m.m.
FFA har i samverkan med projektavdelningen eller själva ansvarat för projektering
och projektledningen av dessa projekt. De
största investeringar har varit kopplande
mot EPC-projektet.
Vissa projekt har blivit försenade av olika
anledningar tex komplexiteten att starta
större projekt i pågående verksamhet, brist
på entreprenörer. Detta har medfört att en
del av investeringsmedlen inte har förbrukats.

Investeringar

Fastighetsförvaltningsavdelningen (FFA)
har under 2017 arbetat med investeringsprojekt av varierande omfattning. Flera av projekten är flerårsprojekt. Nämnas kan t ex
upprustning av yttre miljöer vid skolor och
förskolor, byte av ventilation, tillgänglighetsåtgärder, olika driftoptimeringsåtgärder,
Media förbrukning

Inom gruppen media redovisas konsumtionsavgifter för vatten och avlopp samt avfallshanteringen för fastighetsdriften. Dessutom ingår elkostnader och kostnader för uppvärmning.
Inom gruppen media redovisas konsumtionsavgifter för vatten och avlopp samt avfallshanteringen för fastighetsdriften. Dessutom ingår elkostnader och kostnader för uppvärmning.
Konsumtionsavgifter (tkr)
Slag

2009

2010

2011

2012

2013 2014

2015

2016

2017

Vatten & avlopp

4 526

4 575

5 500

6 561

7 648

9 665

8 459

9 695

9 733

Renhållning

4 025

3 502

3 614

3 836

3 902

3 977

4 150

3 984

3 930

Totalt

8 551

8 077

9 114

10 397

11 550

13 642

13 845

13 679

13 663

I stor sett samma kostnader som förra året.
I driftbudgeten har för konsumtionsavgifterna budgeterats totalt 13 418 tkr. Bokförda kostnader för året uppgår till 13 663 tkr vilket motsvarar 102 % av budgeten.
El förbrukning (tkr)
Slag

2009 2010 2011 2012

2013 2014 2015 2016 2017

El

34 471

33 173 32 622

36 105

34 572

32 869

33 374

34 695

28 237

I driftbudgeten har för elkostnader budgeterats totalt 30 765 tkr. Bokförda kostnader för året
uppgår till 28 237 tkr vilket motsvarar 92 % av budgeten.
Kostanden för el har minskat rätt rejält, nästan 19% i jämförelse med förra året. Förbrukningen har bara minskat med 7 % Resten beror på ett nytt elavtal.
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Värmeförbrukning (tkr)
Uppvärmning

2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Fjärrvärme

20 285

23 965

23 492

22 547

24 128 19 759

19 624

20 946

20 221

Fast bränsle

6 415

6 161

6 409

5 354

4 643

4 089

4 167

4 141

4 246

Olja

758

578

698

616

372

553

273

394

Totalt

27 458

30 704

30 599

28 538

24 344

25 360

24 861

446

29 217 24 220

Kostnaden för värme är i stort sett oförändrad jämfört med förra året.
I driftbudgeten har för uppvärmning budgeterats till totalt 27 412 tkr. Bokförda kostnader för
året uppgår till 24 861 tkr vilket motsvarar i princip 91 % av budgeten.

Vattenförbrukning/m² BRA och distrikt 2013
- 2017
700
607

600

liter/m²

500
400

568

592 594 574

453
387

363 366

407 412

333 341

440

381

360

422

441

2013

403 399

2014
2015

300

2016

200

2017

100
0
Distrikt Visby

Distrikt Gotland

Distrikt Lasarettet

Totalt
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Elförbrukning/m² BRA och distrikt 2013 2017
140
122 122 120

120

117
107

kWh/m²

100

2013

80
60

62 60 59
58

72 71 71 69

53

54 55 55 53 51

64,2

2014
2015
2016

40

2017

20
0
Distrikt Visby

Distrikt Gotland

Distrikt Lasarettet

Totalt
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Värmeförbrukning/m² BRA och distrikt
2013 - 2017
160

139 134

140
kWh/m²

120
100

105 100

131 127

124
109 105

93 91 89

10097,595,7

77 74
69 68 68

80

2013
2014
2015

60

2016

40

2017

20
0
Distrikt Visby

Distrikt Gotland

Ekonomisk fördelning
mellan olika värmeslag
2017

Distrikt Lasarettet

Totalt

Olja
2%

Fastbränsle
16%

Fjärrvärme
82%
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Omvärldsanalys

I Sverige planeras det att Landstingen/Regionerna ska investera ca 19
miljarder i ny produktion och renovering
av sjukhus, samtidigt som det byggs
mycket övriga fastigheter. Detta påverkar
tillgången på resurser och kompetent personal till dessa byggprojekt. Även på
Gotland är det en byggboom, det produceras många bostäder, detta innebär att
byggmarknaden är överhettad och tillgången på entreprenörer är begränsade
vilket medför att vi får längre tider och
kostnader för att få våra projekt utförda..
Digitaliseringen av vård och utbildning
ökar, vad innebär detta för våra fastigheter? Kommer vi klara av det ökade kraven på modern teknik i våra byggnader.
Trenden i samhället är att fler och fler
flyttar in mot städerna, det innebär bl.a.
ökade krav på kommunal/regionalservice.
På Gotland ser vi samma trend inom de
regionala verksamheterna att man vill
flytta in till Visby. Det kommer att öka
kraven på tillgången på lokaler i Visby.
Avdelningens arbete påverkas också av
ställda krav på lägre energiförbrukning
för byggnader. EPC-projektet har försenats dels på grund av bristen på entreprenörer och dels för att projekten påverkar
verksamheten så en noggrann planering
måste göras. Under 2018 är planen att
EPC-projektet slutföras och övergå till
uppföljning. En utmaning på sikt är att
klara Boverkets krav på nyproducerade
byggnader med höga krav på energieffektivitet. En annan utmaning är att minska
vår användning av vatten i våra fastigheter.
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Bilaga 7 – Uppföljning av det självmordsförebyggande programmet 2015 – 2018

Uppdraget till Tekniska nämnden i det självmordsförebyggande programmet är att öka
kunskapen om psykisk ohälsa och självmord i befolkningen och bland medarbetare i Region Gotland.
Rutiner för arbete och kompetensutveckling ska finnas för funktioner som möter
brukare/kunder som är självmordsnära1och situationer med hög risk för
självmordskris.
Teknikförvaltningens verksamhet är av det slaget att dessa situationer mycket sällan eller
aldrig uppstår i utövandet av arbetet. Naturligtvis kan situationen uppstå och information
och insikter är viktiga. För att öka kunskapen inom området inbjöds ansvarig tjänsteman
från Regionstyrelseförvaltningen till ett av förvaltningens chefsmöten under 2016 och
spred kunskap om vikten av uppmärksamhet och mod att agera.

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/6
8 februari 2018

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Kompletteringsbudget 2018
Förslag till beslut



Tekniska nämnden godkänner Teknikförvaltningens kompletteringsbudget
2018.

Sammanfattning

Teknikförvaltningens investeringsbudget för 2017 uppgick till 598,3 mnkr.
Investeringsbudgeten som utförts på uppdrag åt andra förvaltningar/avdelningar uppgick
till 122,3 mnkr, vilket innebar en total investeringsbudget med 720,6 mkr. Bokslutet
redovisar oförbrukade investeringsmedel om totalt 351,5 mnkr.
Teknikförvaltningen överlämnar förslag på kompletteringsbudget för 2018 avseende
pågående investeringsprojekt som ej slutförts under 2017. För de flesta
investeringsprojekten gäller att de är i genomförandefasen eller att de har förskjutits i
tid av olika anledningar, miljöprövning/tillstånd, överklaganden, överprövningar mm.
Kompletteringsbudgeten uppgår till totalt 333,7 mnkr.
Kompletteringsbudgeten för Teknikförvaltningen fördelas på avdelningarna enligt
följande tabell. Den totala investeringsbudgeten för 2018 uppgår därmed till 736,6
mnkr.
Investeringar per avdelning

Begärd kompl.
budget 2018, tkr

Grundbudget
2018, tkr

Reviderad Budget
2018, tkr

0
-15 736
37 007
0
35 858
40 008

600
1 000
19 900
8 000
60 000
26 700

600
-14 736
56 907
8 000
95 858
66 708

-Kollektivtrafik

67 275
101 720
6 124
3 235

15 000
265 245
6 000
500

82 275
366 965
12 124
3 735

SUMMA TKF investeringar
SUMMA TKF Exploatering

275 491
58 196

402 945
Hos RSF

678 436
58 196

333 687

402 945

736 632

Ledning, gem inventarier
Ledning, Kryssningskaj
Projektavdelning, inkl andra förvaltn
Gata o Park avdelningen Mask stn *
Fastighetsförvaltningsavdelningen
Hamn avdelningen, inkl linjehamn
Planering o Utvecklings avdelningen
- Mark o Stadsmiljö (gata-park) **
-VA
-Avfall

TOTALT TEKNIKFÖRVALTNINGEN

*inkl VA´s maskiner
**inkl infrastruktur kryssningskaj
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/6

Här nedan kommenteras kompletteringsbudgeten per avdelning.
Ledning, gem inventarier

För ledning och gemensamma inventarier tas 600 tkr upp i nytt anslag 2018 avseende
anskaffning av inventarier. Ingen kompletteringsbudget begärs.
Ledning, Kryssningskaj

För kryssningskajens projekt begärs -15 736 tkr i kompletteringsbudget. Nytt
investeringsanslag 2018 uppgår till 1 000 tkr. Investeringsprojektet kommer att ha en
negativ budget 2018. Tilläggsanslag kommer att sökas.
Projektavdelning, inkl andra förvaltningar

För projektavdelningen begärs kompletteringsbudget med 37 007 tkr.
Kompletteringsbudgeten utgörs av anslag som är överförda till projektavdelningen.
Projektavdelningen har inte några egna anslag utan tar över anslag från beställande
nämnd. Kompletteringsbudgeten är pågående projekt.
Gata o Park avdelningen

För gata parkavdelningen begärs ingen kompletteringsbudget utan nytt anslag uppgår
till 8 000 tkr. Anslaget används till maskin och fordonsanskaffning inkl vatten- och
avloppsverksamhetens fordonsanskaffning.
Fastighetsförvaltningsavdelningen

Kompletteringsbudget begärs med 35 858 tkr vilket förklaras av pågående projekt
främst inom energibesparande- och ventilations åtgärder. Nytt investeringsanslag
uppgår till totalt 60 000 tkr inkl periodiskt underhåll som budgeterats som
investeringsmedel fr o m år 2018.
Hamn avdelningen, inkl linjehamn

För hamnavdelningen begärs kompletteringsbudget med totalt 40 008 tkr vilket
förklaras till största delen av att projektet för ”Visby´s Elanslutning fartyg” har
försenats på grund av överprövning.
Planering o Utvecklingsavdelningen

Kompletteringsbudget begärs med totalt 178 354 tkr, vilket förklaras bl a av att
investeringar med anledning av kryssningskajen har försenats, vidare har ett antal
vatten- och avloppsprojekt försenats. Nytt anslag är beviljat med totalt 286 745 tkr,
vilket utgör c:a 90% av investeringar inom VA-verksamheten. Stora anslag är till
Södra Linans genomförande, uppförande av bräckvattenverk vid Kvarnåkershamn,
ombyggnad av Klintehamns avloppsreningsverk plus reinvesteringar i befintliga
anläggningar. För gata- och parkverksamheten finns 15 000 tkr avsatta för nya
investeringar.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att investeringsbudget 2018 ska
kompletteringsbudgeteras med totalt 333 687 tkr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Bilaga
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Martin Ekepil Ringelid
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Tekniska nämnden

Verksamhetsberättelse 2017

Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner verksamhetsberättelsen för 2017

Beslutsunderlag
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1
1.1

Sammanfattning
Sammanfattande kommentar måluppfyllelse

Ekonomisk uppföljning

Utfallet visar ett underskott på 2 755 tkr. Justering har gjorts för upplupna och förutbetalda
intäkter och kostnader.
Budget jan - dec, Utfall jan-dec,
tkr
tkr
Intäkter
Driftkostnader
Netto

1 623
- 54 534
- 52 911

1 708
- 57 374
- 55 666

Avvikelse
jan - dec, tkr
85
- 2 840
-2 755

Kommentar

Anledningar till årets underskott är ökad kostnad på RIB organisationens nya avtal, ökade
kostnader på verkstadssidan på grund av haverier och fördröjning av starten för den nya
organisationen. Även Cementa branden, två utredningar och att det har varit ett stort
övertidsuttag, framförallt under sommaren men även resterande delar av året.
Räddningstjänstens resultat för 2017 är negativt, utfallet visar på ett underskott på 2 755 tkr.
Räddningstjänsten bidrar därmed inte till Region Gotlands mål inom ekonomi, som är en
ekonomi i balans och som bidrar till de finansiella mål som är av betydelse för god ekonomisk
hushållning.
Perspektiv Samhälle

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse emot
Regions Gotlands styrkort. Vilket vidare belyses i avsnitt 4.
Perspektiv Kvalitet

Samhällsbyggnadsförvaltningen har genomfört aktiviteter som bidrar till måluppfyllelse emot
Regions Gotlands styrkort. Vilket vidare belyses i avsnitt 5.
Perspektiv Medarbetare

Ledarskapsindex totalt är 73. Det visar överlag att våra chefer är duktiga ledare. De har en
förmåga att se medarbetarnas behov och att ingjuta förtroende i sina arbetsgrupper.
Arbetsmiljöindex totalt är 71. Det visar överlag att många delar i den psykosociala arbetsmiljön
fungerar väl. Någon grupp behöver arbeta med att förbättra den psykosociala arbetsmiljön.
Teameffektivitet är totalt 69. Det visar överlag att samarbetet inom våra arbetsgrupper fungerar
bra, förvaltningen har goda förutsättningar att arbeta effektivt och lönsamt.
1.2

Viktiga händelser under året

Den omfattande branden på Cementa i maj drog mycket resurser under 3 dygn. Insatsen gick
mycket bra och känsliga anläggningar i närområdet kunde skyddas. Insatsen gjorde att fabriken
kunde pågå utan stopp, vilket företagsledningen var mycket tacksamma för. Insatsen innebar
mycket kostnader på både heltidssidan samt för räddningstjänstens personal i beredskap.

1.3

Utveckling på sikt

Vid rekryteringen för heltidsbrandmän 2017 så kom godkännandet av anställningarna sent, det
innebär att ett antal sökande avstod anställning på Gotland. Det i sin tur innebar att vi inte fick
det antal sökande som vi önskat. Tillsammans med pensionsavgångar gör det att vi även 2018
kommer att annonsera och anställa mellan 2-4 nya medarbetare.
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Händelser av väsentlig betydelse

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. Starten för den
nya organisationen försenades, detta innebär en kostnadsökning gentemot budget.
På grund av många samtidiga föräldraledigheter och ett mycket sent avhopp av de nyanställda så
har semesterperioden inneburit ett stort antal övertidspass, vilket belastat ekonomin mycket hårt.
Den omfattande branden på Cementa i maj drog mycket resurser under 3 dygn. Insatsen gick
mycket bra och känsliga anläggningar i närområdet kunde skyddas. Insatsen gjorde att fabriken
kunde pågå utan stopp, vilket företagsledningen var mycket tacksamma för. Insatsen innebar
mycket kostnader på både heltidssidan samt för räddningstjänstens personal i beredskap.
Den utredning som har genomförts om inträde i Storstockholms brandförsvarsförbund och den
besparingsutredning inför 2018 som gjorts av extern konsult har inte funnits med i budget.
I den nya organisationen där vi blivit fler heltidsanställda som skall genomgå lagstadgade
företagshälsovårdstjänster så har inte dessa kostnader reglerats från centralt håll för 2017.
Antalet larm till räddningstjänsten har ökat från 814 st. 2016 till 838 st. för 2017 . Minskningen
fortsätter på IVPA och på brand i byggnad., medans trafikolyckorna ökar något.
Den nya organisationen kan vi konstatera har fått provas vid ett antal större händelser. Resultat är
bra, räddningstjänsten har genomfört händelserna på ett bra sätt och kunnat fortsätt haft en
godkänd beredskap för ytterligare händelser.
Efter nya organisationen startat försökte Räddningstjänsten med att lägga ut utbildningen direkt
på RIB stationerna. Initiativtagarna till förslaget om att lägga ut utbildningen på RIB stationerna
hade inte kommunicerat förslaget med kollegorna, så det har inte gått att genomföra.
Räddningstjänsten genomför just nu ett prov med traineesystem ute på RIB-stationerna. Första
examination är inte genomförd ännu, där väntar Räddningstjänsten ännu med spänning för att se
om det blir ett bra resultat.
Samarbetsavtalet mellan Länsförsäkringar Gotland och Räddningstjänsten har sagts upp. Ny
diskussion med LF kommer att tas under januari för att se om Räddningstjänsten kan fortsätta i
ett samarbete med en modernare avtalstext.
Efter att våran 2:4 ansökan gick igenom har nu processen med högkapacitetspump gått vidare till
en godkänd upphandling och beställning av materialet. Pumpen beräknas finnas på Gotland
under hösten 2018.

3 Förväntad utveckling
På grund av 2017 stora övertidsuttag så har vi samverkan ändrat begräsnings period för schema
läggning för att ha möjlighet att minimera framtida stora övertidsuttag.
Vid rekryteringen för heltidsbrandmän 2017 så kom godkännandet av anställningarna sent, det
innebär att ett antal sökande avstod anställning på Gotland. Det i sin tur innebar att
Räddningstjänsten inte fick det antal sökande som Räddningstjänsten önskat. Tillsammans med
pensionsavgångar gör det att Räddningstjänsten även 2018 kommer att annonsera och anställa
mellan 2-4 nya medarbetare.
Fortsatta problem med att rekrytera räddningstjänstpersonal i beredskap.
KLG och nämnderna fattar beslut om att det vid anställningar i Regionen på landsbygden ska det
alltid prövas om den aktuella personen skulle kunna ingå i Regionens räddningstjänst under sin
ordinarie arbetstid.
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Perspektiv samhälle
SOCIAL HÅLLBARHET
För Region Gotland handlar social hållbarhet om att bygga ett långsiktig och öppet samhälle för
dess invånare och besökare. Ett jämlikt och jämställt samhälle där grundläggande mänskliga
behov tillgodoses. En ö där människor lever ett gott liv i kombination med god hälsa vilket
innebär att man kan förverkliga sina egna möjligheter. En ö där det finns en mångfald av
människor och utrymme för nya möten. En ö där människor känner tillit och förtroende för
varandra samt känner sig delaktiga i samhällsutvecklingen.
(Region Gotlands styrkort)

EKONOMISK HÅLLBARHET
För Region Gotland innebär ekonomisk hållbarhet att skapa ekonomisk tillväxt på ett balanserat
sätt i nyttjandet av resurser. Gotland ska växa via en ökad folkmängd, innovativa idéer och
samverkan. Med en bra uppväxtmiljö och en god utbildning skapas goda förutsättningar för
tillgång av kompetent arbetskraft på lång sikt. Ett bra företagsklimat och goda
kommunikationer. En väl utbyggd infrastruktur, såväl den fysiska, som det tekniska (IT).
(Region Gotlands styrkort)

EKOLOGISK HÅLLBARHET
För Region Gotland innebär ekologisk hållbarhet att vi ska värna om miljön, naturen och vattnet
för att säkra ett fortsatt hållbart samhälle till kommande generationer. Det innebär att utveckla
Gotland som ekokommun. Ställa om till lokalproducerad förnyelsebar energi och minska
negativa klimatavtryck och gifter i miljön. Högre grad av återvinning och hållbara kretslopp, att
minska samhällets farliga avfall, klimatanpassning, medvetna konsumtionsval och ansvarsfullt
samhällsbyggande som minskar belastningen på ekosystemen.
(Region Gotlands styrkort)

Tillämpliga mål i samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan utifrån de fastställda målen i
koncernstyrkortet är:
 Gotlänningar känner sig delaktiga
 En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans
 Ingen bostadsbrist
 Ett gott näringslivsklimat
 Utveckla Gotland som ekokommun
 Säkra tillgången till vatten av god kvalitet
 Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön
 Bibehålla de befintliga brandstationsorterna för att befolkningen skall ha en god trygghet
och säkerhet.
4.1.1

Prioriterade utvecklingsområden

Prioriterade utvecklingsområde inom perspektivet samhälle är effektivisera förvaltningens interna
processer och siktar mot målen:
 En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans
 Ingen bostadsbrist
 Ett gott näringslivsklimat
 Säkra tillgången till vatten av god kvalitet
 Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön

4.1.2

Prioriterade aktiviteter

Utifrån de bestämda målen finns prioriterade aktiviteter för att bidra till måluppfyllelse.
Aktiviteter

Låg påverkan

Hög påverkan

Tillsynsplaner

X

Utveckla rekrytering och utbildning för räddningstjänstpersonal i beredskap

X
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Kvalitet
I Region Gotland används kvalitet i betydelsen hur någonting är och upplevs, vilket kan vara
olika hos olika människor. Grunden till kvalitet är därför att identifiera mottagaren av en vara
eller tjänst och att ta reda på dennes behov och förväntningar. Tjänster ska hålla
överenskommen kvalitetsnivå och ha god tillgänglighet. Medborgarna ska känna tillit till att
regionen använder skattemedel varsamt och bedriver en så effektiv verksamhet som möjligt.
(Region Gotlands styrkort)

Tillämpliga mål i samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan utifrån de fastställda målen i
koncernstyrkortet är God tillgänglighet till Region Gotland.
Nämndmålet systematiskt kvalitetsarbete är en pågående process inom Tekniska nämndens verksamheter.
5.1.1

Prioriterade utvecklingsområden

Effektivisera förvaltningens interna processer är det prioriterade utvecklingsområdet som ger en direkt
effekt på kvalitén såväl inåt i organisationen som ut emot medborgarna.

5.1.2

Prioriterade aktiviteter

Utifrån det bestämda målet har Tekniska nämnden beslutat om prioriterade aktiviteter som ska
bidra till måluppfyllelse.
Aktivitet

Låg påverkan

Hög påverkan

Hanteras i respektive enhets aktivitets / kontrollplan (handlingsprogram)

X

Processkartläggning

X

Kommentar

Räddningstjänsten arbetar med att ständigt följa upp verksamhet och beslutade mål för utifrån
Region Gotlands handlingsprogram för skydd mot olyckor, detta bidrar till måluppfyllelse både
emot Samhällsbyggnadsförvaltningens tillämpliga mål och emot nämnd målet systematiskt
kvalitets arbete.

Regionfullmäktige beslutar om handlingsprogrammet inkl. riktlinjerna för Region Gotland och
dess räddningstjänst. I de operativa riktlinjerna uppdras till tekniska nämnden (TN) att inom
ramen för handlingsprogrammet svara för uppföljning samt besluta om ändrade riktlinjer för den
operativa verksamheten.
5.1.3

Uppföljning

Definition

Målvärde 2017

Upprätthålla beslutad beredskapsnumerär

Normalnivå 75% och miniminivå 100%

Räddningstjänsten genomför snabba
skadeavhjälpande insatser.

Genomsnittsvärde, tid från larm till SOS till
första enhet på plats ska vara (responstid)< 14
min.

Räddningstjänsten skall ge snabb hjälp till
den enskilde. Målet är att denna tid aldrig
skall överstiga 30 minuter.

Detta mäts genom att 10 % av insatsrapporterna
kontrolleras.

Mål nummer 1 är uppnått.
Mål nummer 2 är uppnått.
Mål nummer 3 är inte kontrollerat ännu.
Verksamhetsmått
Räddningstjänst

2017

2016

2015

Totalt antal larm
-varav IVPA (i väntan på ambulans)
-varav brand ej i byggnad
-varav brand i byggnad
-varav trafikolycka
-varav automatlarm

838
264
73
74
94
170

790
237
89
56
106
164

932
409
66
60
98
163
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Medarbetare
6.1

Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling

Motivationsindexet i medarbetarundersökningen visar att medarbetarengagemang (HME) totalt
är 79. Det hamnar på en bra nivå. (Spannet för bra är 86-69) Många medarbetare upplever att de
har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling.
6.1.1

Rekryteringsutmaningar

Samhällsbyggnadsförvaltningen har tagit fram en ny kompetensförsörjningsplan under året som
beslutades i BN, som anställningsnämnd, 2017-12-20. Planen gäller under perioden 2017-2021
och kommer att följas upp och uppdateras årligen. Planen bygger på Region Gotlands
koncerngemensamma strategiska plan för kompetensförsörjning.
Under året har det tagits fram ett traineesystem för räddningstjänstpersonal i beredskap som
innebär att Räddningstjänsten har möjlighet att rekrytera löpande på ett annat sätt än tidigare.
Förvaltningen kommer att fortsätta med det arbetet framåt och utvärdera det efter hand.

6.2

Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos
medarbetarna

Ledarskapsindexet i medarbetarundersökningen visar att medarbetarengagemang (HME) totalt är
80. Det hamnar på en bra nivå. (Spannet för bra är 86-69) Många medarbetare upplever att
ledarna skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetare.
6.3

Personalvolym

Byggnadsnämnden är från den 1 januari 2012 anställningsmyndighet för de medarbetare som
arbetar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen, där Räddningstjänstens personal ingår. I
nedanstående tabell redovisas uppföljning av personalstatistik för 2017. Denna statistik är
manuellt framtagen och visar alla anställda under tidpunkterna, även medarbetare som är
tjänstlediga av olika orsaker.
Analys av personalstatistik SBF 2016-12-31 och 2017-12-31
2016-12-31

2017-12-31

Tv

Visst

Tot

Räddningstjänst
operativ samt
dagtid

39

2

41

50

Räddningstjänst
förebyggande

4

4

4

Total

43

45

54

2

Tv

Visst

Tot

2

52

=+11

4

=

56

+11

2

Till detta kommer cirka 120 brandmän i Räddningstjänst i beredskap.
Väsentliga händelser
En ökning av antal anställda inom förvaltningen förutom för brandmän i Räddningstjänst i
beredskap som har minskat. Orsakerna till det är följande:
Utifrån politiska beslut genomfördes en organisationsförändring inom Räddningstjänsten med
start 2017-05-01. Förändringen har lett till färre antal brandmän i Räddningstjänst i beredskap då
stationen i Visby lades ner samt att Räddningstjänsten har minskat antal tjänster vid några
stationer på landsbygden. Samtidigt ökade Räddningstjänsten antal heltidsanställda brandmän.

7 Ekonomi
I målområdet ekonomi är målen i styrkortet framförallt finansiella. De målen avser regionen som
helhet och följs upp centralt. Utöver de gemensamma målen har tekniska nämnden nämndmål
som antingen konkretiserar de övergripande målen eller är satta utifrån nämndens uppdrag att
styra verksamheten
7.1.1

Ekonomisk uppföljning och prognos

Utfallet visar ett underskott på 2 755 tkr. Justering har gjorts för upplupna och förutbetalda
intäkter och kostnader.
Budget jan - dec, Utfall jan-dec,
tkr
tkr
Intäkter
Driftkostnader
Netto

1 623
- 54 534
- 52 911

1 708
- 57 374
- 55 666

Avvikelse
jan - dec, tkr
85
- 2 840
-2 755

Kommentar

Anledningar till årets underskott är ökad kostnad på RIB organisationens nya avtal, ökade
kostnader på verkstadssidan på grund av haverier och fördröjning av starten för den nya
organisationen. Även Cementa branden, två utredningar och att det har varit ett stort
övertidsuttag, framförallt under sommaren men även resterande delar av året.
Räddningstjänsten har haft 4 vakanta tjänsterna från första maj tom dec under 2017. På grund av
dessa vakanser har befintliga medarbetare kommenderats till övertid. Detta tillsammans med
justerade löner för nya befattningar har gett ökade kostnader med 1100 tkr.
Ej budgeterade utgifter under året, dvs ej påverkbara;
Uteblivna lönekompensationer för räddningstjänst i beredskap (RIB) avtal, obekväm arbetstid
(OB) och storhelgsavtal för heltidspersonal. I den lönekompensation som varje år tillförs ramen
till verksamheterna så har inte ovanstående områden lagts in i den summan som tilldelats
räddningstjänstens budget. Tilldelningen till förvaltningen var 2% därefter gjordes en prioritering
där 1,8 % lades ut till enheterna och resterande 0,2 % gjordes det enskilda satsningar.
I RIB avtalet så höjdes beredskapsersättningen med 16 % och timlönen med 10 %. För
höjningen på Ob-tillägg och storhelgstillägg tillfördes det inga medel alls till verksamheten., I den
omorganisation som beslöts där den utryckande styrkan dubblerats så har inte motsvarande
ersättning från centralt i regionen följt utvecklingen vad det gäller lagstadgade
läkarundersökningar.
Räddningstjänsten har också rekryterat ny kompetens i sin verkstad som har en högre lön, samt
att räddningstjänsten har haft ett antal haverier under året. Haverierna är också en konsekvens av
att räddningstjänsten köper begagnade fordon. Nya befälsbefattningar på den operativa sidan har
också reglerade löner.
För 2017 så ser det ut enligt följande
Uteblivna lönekompensationer för RIB avtalet

500 000

Ny organisation fördröjd 1 månad

500 000

Cementabranden

160 000

Utredningar SSBF och Besparingar framtid

160 000

Verkstad, ökade kostnader reparation

250 000

Ej kompensation för lagstadgade läkarundersökningar 100 000
Övertid på grund av vakanser

1 100 000

Summa

2 770 000 kr

7.1.2

Investeringar

Tekniska nämndens totala investeringsbudget är cirka 697 668 tkr per år. Investeringsprognosen
för räddningstjänsten beräknas till 4 087 tkr. Utfall för investeringsutgifter är 2 066 tkr.
Investeringsutgifter

Investeringsbudget
Utfall perioden
Övningsplats
Övriga inventarier
Inköp fordon
Summa perioden

Budget 2017,
tkr

Utfall 2017, tkr

Avvikelse
2017, tkr

4 087
1 500
1 587
1 000
4 087

130
1 017
921
2 066

Kommentar
Kompletteringsbudget på 2 018 tkr kommer att begäras för att kunna genomföra de ännu ej
påbörjade investeringarna under 2018.

1 370
570
79
2 018

Bilagor
Bilaga 1: Sammanställning mål

Perspektiv: Samhälle
Social hållbarhet
Mål

1.

God folkhälsa

2.

Gotlänningar känner sig delaktiga

3.

Ett jämställt och jämlikt Gotland

4.

Alla barn har goda uppväxtvillkor

5.

Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

6.

En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för
bibehållen inomregional balans

Tillämpligt

Prioriterat

Prioriterad

Relaterat

mål i VP

utv.område

aktivitet i

nämndmål

i VP

VP

finns

X

X

X

Ekonomisk hållbarhet
Mål

7.

Ingen bostadsbrist

8.

Alla elever fullföljer gymnasieskolan

9.

Hög andel gotlänningar i arbete eller studier

Tillämpligt

Prioriterat

Prioriterad

Relaterat

mål i VP

utv.område

aktivitet i

nämndmål

i VP

VP

finns

X

X

X

X

10. God tillgång till vuxenutbildning
11. Långsiktigt goda och stabila kommunikationer
12. Ett gott näringslivsklimat

X

13. Ökad folkmängd

Ekologisk hållbarhet
Mål

14. Utveckla Gotland som ekokommun

Tillämpligt

Prioriterat

Prioriterad

Relaterat

mål i VP

utv.område

aktivitet i

nämndmål

i VP

VP

finns

X

15. Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar
energi
16. Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

X

X

X

X

X

X

17. Gotlands klimatavtryck ska minska
18. Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till
tillväxt över hela ön

X

Perspektiv: Verksamhet
Kvalitet
Mål

19. God tillgänglighet till Region Gotland

Tillämpligt

Prioriterat

Prioriterad

Relaterat

mål i VP

utv.område

aktivitet i

nämndmål

i VP

VP

finns

X

X

X

20. God kvalitet i skolan
21. God kvalitet i vården
22. God kvalitet i omsorgen

Medarbetare
Mål

Tillämpligt

Prioriterat

Prioriterad

Relaterat

mål i VP

utv.område

aktivitet i

nämndmål

i VP

VP

finns

23. Medarbetare har förutsättningar att bidra till
verksamhetsutveckling

X

X

X

24. Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara
engagemang hos medarbetarna

X

X

X

25. Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget
uppdrag

X

X

X

26. Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren
att bibehålla god hälsa

X

X

X

X

Ekonomi
Mål

Tillämpligt

Prioriterat

Prioriterad

Relaterat

mål i VP

utv.område

aktivitet i

nämndmål

i VP

VP

finns

27. Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2 procent
av nettokostnaden
28. Årets ekonomiska resultat ska uppgå till minst 2
procent av nettokostnaden
29. Soliditeten ska vara minst 45 procent
30. Den totala nettokostnadsökningen ska inte
överstiga ökningen av skatteintäkter och generella
statsbidrag

X

31. Regionens materiella tillgångar ska vårdas

X

32. Skattefinansierade investeringar ska vara
egenfinansierade till 100 procent

Bilaga 2: Utvecklingsområden och aktiviteter
Utvecklingsområde: Effektivisera förvaltningens interna processer
Avser mål:







En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional balans
Ingen bostadsbrist
Ett gott näringslivsklimat
Säkra tillgången till vatten av god kvalitet
Ett ansvarsfullt samhällsbyggande som bidrar till tillväxt över hela ön
God tillgänglighet till Region Gotland

Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Utveckling av ytterligare digitala tjänster

X

Utveckla våra e-tjänster

X

Genomförd

Workshop ” förenkla helt enkelt ”
Trappa upp marknadsföringen av e-tjänster

X
X

Tillsynsplaner

X

Utvecklingsområde: Medarbetare / Sjuktal
Avser mål:

Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna

Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling

Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag

Arbetsmiljön ger förutsättningar för att medarbetaren att bibehålla god hälsa

Utvecklingsområde: Medarbetare / Sjuktal
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

En särskild lönesatsning avseende bristyrken, utveckla rutiner för introduktion,
handledning samt kompetensutveckling för medarbetare
Kartlägga orsak till korttidsfrånvaro, upprätta handlingsprogram
Utbildning av medarbetare hur nämnderna fungerar och är organiserade

Påbörjad

Genomförd

X
X
X

Kommentar

Särskild lönesatsning – En särskild lönesatsning avseende bristyrken gjordes under 2017. En
utvärdering av det kommer att göras under hösten. Förvaltningen arbetar även med planer för
ytterligare bristyrkessatsningar under 2018. Arbetet med att utveckla rutiner för introduktion,
handledning samt kompetensutveckling fortsätter framåt.
Kartlägga orsak till korttidsfrånvaro – cheferna arbetar löpande med att följa upp
korttidsfrånvaro, en plan för att kartlägga orsakerna tas fram inför 2018.

Utbildning av medarbetare om nämnd – nämndsekreterarna har hållit utbildning på de enheter
som önskat det. Vi kommer att följa upp under hösten om det finns ytterligare behov. För
nyanställda finns utbildningen med som en punkt i introduktionsprogrammet.

Bilaga 4: Ekonomiska rapporter

23WBL2
Kod

Verksamhet

Intäkter
Årsbudget
Jan 17 Mån 13 17

Kostnader
Årsbudget
Jan 17 Mån 13 17

Intäkter
Utfall
Jan 17 Mån 13 17

Kostnader
Utfall
Jan 17 Mån 13 17

Nettoavvikelse

20

Infrastruktur,
skydd mm

-9332

9330,6

-9779,4

9778

0

28

Räddningstjänst

-1623

54534,4

-1707,6

57374,3

-2755,3

2

Infrastruktur,
skydd mm

-10955

63865

-11487

67152,3

-2755,3

-10955

63865

-11487

67152,3

-2755,3

Totaler

23WBL3
Text

Årsbudget
inkl TA, OM
Jan 17 - Mån 13 17

Utfall
Jan 17 - Mån 13 17

Avvikelse

Resultatrapport på nämndnivå, tkr

Verksamhetens totala
intäkter

10955

11487

532

Verksamhetens totala
kostnader

-59803

-63090,5

-3287,5

Avskrivningar

-3617

-3616,5

0,5

Internränta

-445

-445,2

-0,2

Verksamhetens
nettokostnader

-52910

-55665,2

-2755,2

Kommunbidrag

52655

52655

0

Årets resultat

-255

-3010,2

-2755,2

Kontrollrad konto 30-88

-255

-3010,2

-2755,2

23WBL4
Kod

Projekt

Årsbudget
netto
Jan 17 - Mån 13
17

Utfall
netto
Jan 17 - Mån 13
17

Avvikelse

23530

Övningsplatsen

1500

130,4

1369,6

23590

Övriga inventarier

1587

1015,2

571,8

23623

Inköp brandfördon

1000

921,1

78,9

4087

2068,7

2018,3

Totaler

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1213
24 januari 2018

Tommy Grönström

Tekniska nämnden

Omdisponering anslag för investering av solceller samt
energiåtervinningssystem ERI för Kvarnåkershamns nya
vattenverk
Förslag till beslut








Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen att år 2018 omdisponering
av anslag med 7 000 000 kr för att genomföra investering enligt ovan för
projektnummer 12524.
Omdisponering sker år 2018 med 7 000 000 kr från projekt nr 12454
”Gotlands vattenförsörjning”.
Tekniska nämnden beslutar i enlighet med Teknikförvaltningens förslag att
beställa solceller för 3 000 Tkr samt energiåtervinningssystem ERI för 4 000
000 kr till nya vattenverket .
Tekniska nämnden begär finansiellt igångsättningstillstånd hos
Regionstyrelsen.

Sammanfattning

Projekt ”Kvarnåkershamns nya vattenverk” genomföras i samarbetsformen partnering
mellan Region Gotland och Nybergs Entreprenad AB. 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.
Solcellsanläggning:
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Kvarnåkershamns nya vattenverk-projektet omfattar nybyggnad av vattenverk,
pumpstation och va-ledningar men inkluderar inte solceller till nya vattenverket.
Installation av solceller är en energibesparande åtgärd för vattenverket och även
miljömässigt en bra åtgärd. Region Gotland är en Eko-kommun och användandet av
förnyelsebara energikällor skall ökas i Region-vilket vi tydligt visar med solcellerna.
Solenergi är en ren energikälla. Lokalisering av solcellsanläggningar sker lämpligen på
eller nära befintlig infrastruktur, såsom hustak. Solceller till nya vattenverket fyller hela
yttertaket till processhallen med 816 solpaneler med en effekt av 230 kWp .
Beräknad investeringskostnad ca. 3 000 Tkr.
Bidrag till denna investering är sökt hos EU/Länsstyrelsen (bidrag upp till 30 %).
Investeringskalkyl:
Solcellsanläggning (816 panel a 275 W = 224,4 kW)
Investeringsutgifter:




Investeringsutgift: 3 000 000 kr
Investeringsstöd: 30 % bidrag
Investeringsutgift totalt: 2 100 000 kr

Intäkter och besparing
Besparing av egenkonsumtion:


Elpris: 1,5 kr/kWh (inkl. skatt, överföringsavgifter, abonnemang mm)

Överskottsel:


Försäljningspris: 0 kr/kWh får inte leverera till nätet enligt Geab.

Beräkning
Årsproduktionen energi per installerad effekt från anläggningen blir 950 kWh/kW
(Gotland). Denna siffra beror på vart i landet anläggningen ligger och placering
väderstreck.
Detta medför 213 180 kWh produceras per år. I kalkyl räknar vi med att 100 % av
produktionen kan användas till egenkonsumtion alternativt 75% och 50 %.
Årlig intäkt egenkonsumtion (100%): 213 180 kWh * 1,5 kr/kWh = 320 Tkr
Årlig intäkt egenkonsumtion (75%): 213 180 kWh * 1,5 kr/kWh = 240 Tkr
Årlig intäkt egenkonsumtion (50%): 213 180 kWh * 1,5 kr/kWh = 160 Tkr
Total årlig intäkt för det första året blir alltså 320-160 Tkr.
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Om förutsättningarna inte förändras så kommer anläggningen vara återbetald på
7-15 år. Om inget bidrag erhålls tar återbetalningstiden 9-18 år.
Därefter ger anläggningen ”vinst” under resten av sin livslängd som räknas till 30 år.
Verkligheten är osäker: I kalkylen räknar vi med att intäkterna är stabila över hela
perioden, men i verkligheten är alla dessa parametrar högst föränderliga och omöjliga att
helt förutse. Att elpriset förändras är de flesta medvetna om, men det är också möjligt
att andra villkor och regler kan komma att ändras – till det bättre eller sämre för
solcellsägare. Det är osäkert hur regler och villkor ser ut om tio år. Egenkonsumtion är
långsiktigt tryggare eftersom det fungerar som en energibesparing.

ERI Energiåtervinningssystem:
I samband med byte av maskin/processleverantör i projektet (från Veolia till
Prominent) kan den nya leverantören erbjuda ett energiåtervinningsystem Isobaric ERD
(ERI) för RO-membranen.
Tryckenergin, som åtgår vid rening av detta salta östersjövatten genom RO-membranen,
kan delvis återvinnas med ERI-systemet.
För RO-membranen medför det att energiförbrukning minskar med ca. 40 % (beroende
av vattentemperaturen) från ca. 2 kWh/m3 till 1,2 kWh/m3.
Detta medför att kostnaden för denna investering på 4 000 Tkr, kan räknas hem på ca.
4-5 år.
Teknikförvaltningen föreslår TN att godkänna tilläggsbeställningen solceller 3 000 Tkr
samt energiåtervinningsystem ERI 4 000 Tkr och skjuta till medel för detta genom att
omfördela strategisk plan och budgeten för 2018-2020.

Bedömning

För att kunna fullgöra investeringen av solceller och energiåtervinningsystem ERI
behöver en omdisponering göras med totalt 7 000 Tkr från strategisk plan och
budget 2018-2020.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-01-26
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Per Seigerlund

Tekniska nämnden

BN Remiss Samråd om detaljplan för Kungsladuområdet
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att föreslå byggnadsnämnden att gata och park ska
ligga på kvartersmark och inrättas som gemensamhetsanläggning

Sammanfattning

Ifrågavarande detaljplaneförslag har överlämnats för samråd. Planområdet utgör ca
3,8 ha av fastigheten Visby Visborg 1:9 vilken ägs av Region Gotland. Planområdet
avgränsas av naturreservatet Södra Hällarna och Toftavägen, se bild nedan. Inom
planområdet ligger Kungsladugården vilken utgörs av mangårdsbyggnaden,
generalens bostad, där det idag bedrivs förskoleverksamhet med tillstånd för 60 barn,
och av ladorna där LEVA har sin verksamhet. Planområdet omfattar även området
där LEVA bedriver visning av hus.
Detaljplanens syfte är att möjliggöra småskalig centrumverksamhet, dvs service,
kontor, restaurang, hotell, konferens mm. Området ska även fungera som entré till
Södra Hällarna. Komplettering av befintlig bebyggelse möjliggörs inom området
sydväst om ladorna och längsmed Toftavägen söder om mangårdsbyggnadens södra
flygel, se bild nedan där de tilltänkta byggnaderna markerats U – Å.
Hela planområdet utgörs av särskilt värdefull bebyggelsemiljö och
mangårdsbyggnaden med de två flyglarna samt de två ladorna får inte rivas och
trädgårdarna ska bevaras som park- och gårdsmiljöer.
Området är inte tidigare detaljplanelagt. Detaljplaneförslaget är förenligt med
strukturplanen för Visborgsområdet ( RF 2016-04-25 § 61).
Området avses att i sin helhet eller i delar säljas och intentionerna är att efter
samrådet hålla en markanvisningstävling. Området kan indelas i en eller flera
fastigheter och med vinnande exploatör eller exploatörer ska upprättas
markanvisningsavtal, exploateringsavtal och slutligen köpeavtal. Köp ska villkoras av
att bygglov har erhållits.
Angöring till fastigheten sker från Toftavägen (väg 140). Efter full utbyggnad av
Visborgsområdet och tvärförbindelsen Sandhedsvägen från väg 140 till 142
prognostiseras trafikmängden vid planområdet till 16 600 fordon per årsmedeldygn
1 (4)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3368

(idag 8 934 fordonsrörelser). Förskoleverksamheten är störningskänslig avseende
buller och Boverkets riktvärden för skolgårdar kommer att överskridas inom hela
planområdet. Med nya byggnader, alternativt bullerplank, längs Toftavägen bedöms
tillräcklig reducering av bullernivåerna kunna uppnås.
Inom planområdet finns utrymme för ca 100 – 200 parkeringsplatser, vilket
motsvarar ca 20 platser per 1000 kvm BTA. Detta är lägre än gällande
parkeringsnorm men bedöms vara tillräckligt med tanke på att området ligger inom
cykelavstånd från Visby, att det är nära till frekvent kollektivtrafik och att det finns
goda möjligheter till samutnyttjande av p-platserna vid infarten till Södra Hällarna.
För att öka framkomligheten och säkerheten för gång- och cykeltrafikanter föreslås
en tunnel anläggas för gång- och cykeltrafik under Toftavägen. Tunnelns exakta läge
ska utredas under planprocessen i samråd med Trafikverket. Ur ett barnperspektiv
bedöms detta vara angeläget.
För den allmänna platsmarken föreslås delat huvudmannaskap. Regionen är
huvudman för gatan och tunneln under Toftavägen. För parkmarken föreslås enskilt
huvudmannaskap vilket motiveras av att planen möjliggör ett verksamhetsområde
med många besökare. För parken, liksom för gårdarna och parkeringsytorna, ska en
eller flera gemensamhetsanläggningar bildas vilka ska förvaltas av en för ändamålet
bildad samfällighetsförening
För att säkra det markreservat för allmän gc-trafik i området ska servitut bildas för
det föreslagna x-området.
Inga kända fornlämningar eller föroreningar finns inom området. Marken inom
utbyggnadsområdet har använts som militärt övningsområde och utgörs troligtvis
delvis av fyllnadsmassor. Innan planen antas ska miljötekniska och geotekniska
utredningar ha gjorts.
Området ligger inom regionens verksamhetsområde och anslutning ska ske till det
regionala VA-nätet. Området ligger utanför vattenskyddsområde och det finns goda
förutsättningar för infiltration och fördröjning varför dagvattnet i första hand ska tas
om hand lokalt. Plangenomförandet medför en begränsad ökning av hårdgjorda ytor
då det mest av vegetationen sparas och körbanor ska utföras med genomsläppligt
material. Takvattnet bör återvinnas för bevattning.
De nybildade fastigheterna ska anslutas till befintligt tele- och elnät. Avfallshantering
sker genom regionens försorg, hämtställen ska nås utan backningsrörelser.
Regionen kommer att ha kostnader för anläggande av gata, markberedning,
projektering och upphandling, genomförande av olika undersökningar och
utredningar, eventuella arkeologiska undersökningar, upprättande av detaljplan mm
till en total kostnad av uppskattningsvis ca 11,7 Mkr. Intäkterna från markförsäljning
beräknas till ca 13 Mkr. Tunneln är föreslagen som åtgärd för statlig medfinansiering
i den kommande länsplanen. Utbyggnaden av VA finansieras med
anslutningsavgifter.
Kostnaderna för drift av gata, tunnel och belysning beräknas uppgå till ca 35 000
kr/år. För att kunna utföra driftuppdraget måste tekniska nämnden tilldelas utökad
ram för att täcka denna driftkostnadsökning.
Exploatören/köparen ansvarar för genomförande av detaljplanen inom kvartersmark
och kommer att ha kostnader för köp av fastighet, byggnation, angöring till allmän
gata, anslutningsavgifter, anläggande av parkering, bildande av
gemensamhetsanläggning, eventuell flyttning av ledningar, mm. Intäkterna hänförs
till hyres- och verksamhetsintäkter.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3368

Ärendebeskrivning

Bedömning

Eftersom region Gotland inte kommer att bedriva någon egen verksamhet i detta
område anser förvaltningen att gatumarken och parkmarken bör ligga på
kvartersmark och inte på allmän platsmark. För både gatan och parken bör då
gemensamhetsanläggning och samfällighet inrättas vilka ska förvaltas av en
samfällighetsförening. Delägande i gemensamhetsanläggningen blir de fastigheter
som avstyckas från Visborg 1:9. Initialt kommer Region Gotland att vara den enda
delägaren men vid försäljning övertas delägarskapet av köparna.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3368

Beslutsunderlag

Detaljplan för Visby Visborg 1:9, Kungsladuområdet (BN 2014/1345), 2017-11-01

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Byggnadsnämnden
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Ärendenr BN 2014/1345
Handlingstyp Underrättelse om samråd
Datum 2017-11-01

Förslag till detaljplan för del av Visby Visborg 1:9, Kungsladuområdet
Byggnadsnämnden har gett samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att samråda
förslag till detaljplan för
Kungsladuområdet. Planområdet är markerat med
röd streckad linje på bilden till höger.
Planen möjliggör förskola
och småskaliga centrumverksamheter, dvs. besöksintensiva verksamheter som service, kontor, restaurang, hotell, konferens med mera. Kompletteringar av bebyggelse möjliggörs huvudsakligen inom ett begränsat område sydväst
om Kungsladorna.
Planhandlingarna finns på Region Gotlands hemsida: www.gotland.se/detaljplan
samt i entrén hos Region Gotland, Visborgsallén 19 i Visby. Den som har synpunkter på förslaget ska framföra dessa skriftligen till Byggnadsnämnden, 621 81,
eller via e-post: registrator-bn@gotland.se, senast 27 november 2017. Ange ditt
namn, postadress och ärendenummer 2014/1345. Den som inte lämnat skriftliga
synpunkter inom samrådstiden kan förlora sin rätt att överklaga planen. Inkomna
synpunkter kommer att redovisas i en samrådsredogörelse.
Enligt 5 kapitlet plan- och bygglagen ska den som upprättar en detaljplan samråda med de som berörs och har ett väsentligt intresse av förslaget. Syftet med
samrådet är dels att förbättra beslutsunderlaget genom att samla in den kunskap
och de synpunkter, dels att ge de intressenter som berörs insyn i förslaget och möjlighet att påverka det.
Har du några frågor är du välkommen att ringa Sara Lindh tfn 0498-269254, eller
skicka e-post till sara.lindh@gotland.se
Samhällsbyggnadsförvaltningen
Vänliga hälsningar

Sara Lindh, planarkitekt

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 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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Förslag till detaljplan för

Del av Visby Visborg 1:9, Kungsladuområdet
Region Gotland
Till planförslaget hör följande handlingar:
Planbeskrivning
Plankarta

Samrådshandling
Ärendenr: 2014/1345
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-10-04
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En detaljplan är ett juridiskt bindande kontrakt mellan en kommun, markägare och grannar. Den
reglerar vad såväl enskilda som myndigheter får och inte får göra inom ett markområde. Detaljplanen
styr hur marken får användas (t ex för bostäder, handel, kontor, parkmark, gator), höjd på byggnader,
storlek på byggnader, placering av byggnader, gång- och cykelvägar, ledningars placeringar mm.
Planläggning med detaljplan syftar till att mark och vattenområden används till de ändamål området är
mest lämpat för. Lämpligheten bedöms med hänsyn till beskaffenhet, läge och behov. När kommunen
tar fram en detaljplan görs det enligt en väl definierad process reglerad i plan- och bygglagen (PBL) med
syfte att ge delaktighet för berörda, få fram så bra beslutsunderlag som möjligt och för att förankra
förslaget.

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enhet plan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-269000vxl
e-post: registrator-bn@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo

__________________________________________________________________________________
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Planprocessen
Planen hanteras enligt PBL 2010:900 med normalt planförfarande.
Regionstyrelsen beslutade 2013-11-21 att ge byggnadsnämnden i uppdrag att
ta fram en detaljplan för området Kungsladugårdsområdet.
Regionstyrelsen beslutade 2015-05-26 att förtydliga uppdraget med att
detaljplanen ska omfatta hela ytan utanför naturreservatet med Toftavägen
som begränsning, dvs. området som omfattar generalens bostad, området där
LEVA har sin verksamhet och området där LEVA idag bedriver visning av hus.
Detaljplanen ska även utreda trafikfrågor som möjligheter till samordning av
parkering och utfart mot Toftavägen, samt tillgänglighet för gående och
cyklister.

Utredningar
Inför samrådsskedet har följande utredningar gjorts:
• Strukturskiss Kungsladuområdet, 2017-02-22, Ahlqvist & Almqvist
Arkitekter AB
Planerade utredningar inom ramen för planarbetet:
• Markteknisk undersökning
• Förprojektering av gata och gångtunnel

Planens huvuddrag
Planen möjliggör småskaliga centrumverksamheter, dvs. besöksintensiva
verksamheter som service, kontor, restaurang, hotell, konferens med mera.
Förskola möjliggörs i och kring den gamla mangårdsbyggnaden.
Kompletteringar av bebyggelse möjliggörs huvudsakligen inom ett begränsat
område sydväst om Kungsladorna, som benämns som ”utbyggnadsområdet”
(se bild på nästa sida). Planen möjliggör även ny bebyggelse i linje med den
södra flygeln till mangårdsbyggnaden.
De historiska byggnaderna skyddas och trädgårdarna bevaras som park- och
gårdsmiljöer.

__________________________________________________________________________________
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Befintliga byggnader illustreras svarta. Nya byggnader illustreras med färg,
med bokstäverna U-Å. De röda byggnaderna sydväst om Kungsladorna utgör
det område som benämns ”utbyggnadsområdet” i planbeskrivningen.

Planens syfte
Syftet är komplettera Kungsladuområdet med verksamheter som berikar den
unika miljön samt skapar en entré till Södra Hällarna.
Visionen är att området ska fylla en funktion som en bebyggd mötesplats i
anslutning till Södra Hällarna. Verksamheterna ska vara småskaliga och
förenliga med naturreservatet så att Kungsladuområdet och Södra Hällarna
kan dra nytta av varandras närhet. Hotell- och konferensverksamhet bör finnas
för att möjliggöra att platsen används under fler tider av dygnet.
Visionen också är att den nya bebyggelsen ska förstärka den historiska
strukturen. De gamla gårds- och parkrummen lyfts fram så att den historiska
byggnadskulturen blir läsbar. Byggnadsvolymerna påminner om de gamla
ladugårdsbyggnaderna, samtidigt som fasader och detaljer kan variera i
uttryck med naturinspirerade material.

De historiska Kungsladugårdarna samt exempel på samtida bebyggelse med
liknande volymkaraktär (Vandalorum i Värnamo, Arkitekt: Renzo Piano, Tina
Wik, Foto: Marirosa Toscani Ballo).

__________________________________________________________________________________
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Bedömning av miljöpåverkan
De nu kända förhållandena om området och planansökan innebär, enligt
Region Gotlands bedömning, inte risk för påverkan på miljö, hälsa, m.fl.
faktorer av sådan omfattning att en miljöbedömning med
miljökonsekvensbeskrivning ska krävas. Beslut om betydande miljöpåverkan
togs av byggnadsnämnden i samband med beslut om samråd.
Länsstyrelsen delade kommunens bedömning i ett yttrande daterat 2017-0412.

PLANDATA
Lägesbestämning
Området avgränsas av naturreservatet Södra Hällarna och Toftavägen.

Areal
Planförslagets omfattning av kvartersmark och allmän plats:
Ändamål
Kvartersmark, totalt
Byggrätter, totalt (BTA)
- Varav befintliga
- Varav nya
Allmän plats
Gata, kommunalt huvudmannaskap
Markreservat för GC-trafik
Park, enskilt huvudmannaskap

Yta
32 000 m2

Bruttoarea
5 000 m2
2 340 m2
2 600 m2

1 200 m2
350 m2
4 500 m2

Markägoförhållanden
Marken ägs av Region Gotland.
__________________________________________________________________________________
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TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Riksintressen
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv och Gotlands kust samt
försvarsmaktens stoppyta för höga objekt.
Översiktliga planer
Området är, tillsammans med en del av Södra Hällarna utpekat i FÖP hela
Visby som område med förändrad markanvändning, främst för
bostadsändamål. Bostäder är inte lägre aktuellt då Södra Hällarna numera är
ett naturreservat.
Området pekas ut i FÖP hela Visby som särskilt ett värdefullt område ur
kultursynpunkt.

Detaljplaner
Området är inte tidigare planlagt.
Naturreservat
Regionstyrelsen gav våren 2011 samhällsbyggnadsförvaltningen i Region
Gotland i uppdrag att på Visborgsområdet, väster om Toftavägen, ta fram ett
förslag till kommunalt naturreservat med föreskrifter. Reservatets
huvudsakliga syfte är att skydda och sköta ett mycket naturskönt område med
stor betydelse för allmänhetens rekreation samt bevara detta långsiktigt för
kommande generationer. Syftet är också att skydda och skapa gynnsamma
förhållanden för ett stort antal skyddsvärda arter av växter och djur som lever
inom området.
Grusplanen som används till reservatsparkering har angetts som ett område
där Region Gotland utan hinder av gällande föreskrifter kan anlägga och
utveckla publika anläggningar och verksamheter förenliga med reservatets
syften.

Utdrag ur reservatsplanen. Gusparkeringen väster om planområdet anges som
utvecklingsyta.

__________________________________________________________________________________
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Politiska styrdokument
Planområdet ingår i strukturplan för Visborg, godkänd av RF 2016-04-25, § 61.
Området pekas ut som ett område för verksamheter, handel och kontor.
Strukturplanen anger att en säker passage över Toftavägen till Södra Hällarna
är angeläget för att ge Visborg förutsättningar till att bli en fungerande
stadsdel i ett större sammanhang.

__________________________________________________________________________________
7 (27)

Region Gotland

PLANBESKRIVNING
SAMRÅD
Kungsladuområdet
2017-10-04
____________________________________________________________________________________________

2014/1345

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Mark och vegetation
Geotekniska förhållanden
Jordarten består av postglacial sand (SGU). Sårbarheten är låg (klass 4 enligt
sårbarhetskartan). Berggrunden är överlagrad av tjockare jordtäcke med liten
genomsläpplighet som i sin tur överlagras av jordtäcke med stor
genomsläpplighet.
Geotekniska utredningar ska utföras inom ramen för planarbetet.

Föroreningar
Inga kända föroreningar finns inom planområdet. Området är inte kartlagt
som ett potentiellt förorenat område.
Marken inom utbyggnadsområdet har tidigare används som militärt
övningsområde. Marken ser ut att delvis utgöras av utfyllnadsmassor. Av den
anledningen ska en provtagning göras inom ramen för planarbetat
motsvarande som analyserar tungmetaller, petroleumämnen inklusive PAH:er.

Terräng
Marken är mycket kuperad i sydvästra delen av planområdet. Höjdskillnaderna
utgörs delvis av konstruerade vallar.
En förprojektering ska göras för att höjdsätta gatan. Kvartersmarken ska
höjdmässigt ansluta mot gatan. Det innebär att terrängen måste jämnas till
och de djupaste lågpunkterna fyllas igen. Naturliga höjdskillnader bör bevaras i
största möjliga mån för att skapa ett variationsrikt område. Bottenvåningarna
kan med fördel utformas som suterrängvåning för att möjliggöra en mer
kuperad terräng.

Illustration över kraftiga marklutningar (röd pil) inom området.
__________________________________________________________________________________
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Fornlämningar
Det finns inga kända fornlämningar inom planområdet.

Bebyggelseområden
Kulturmiljö
Förutsättningar
Hela planområdet utgör en särskilt värdefull bebyggelsemiljö 8 kap 13 § PBL.
Området är utpekat i Kulturmiljöprogram för Gotland (antaget 2014-10-01 BN
§231) som värdefull bebyggelsemiljö och har dokumenterats i bl.a. Visborgs
Kungsladugård, Kultur- och naturhistorisk utredning 2009, Gotlands museum.
Kungsladugården med rötter i 1400-talet uppfördes för att försörja Visborgs
slott. Från den långa historien i området finns idag mangårdsbyggnaden med
två flyglar i nordost, två ladugårdar samt en tillhörande park- och
trädgårdsanläggning. Gården har fungerat som arrendegård och avelsgård.
Manbyggnaden blev boställe år 1691 och byggdes om med en stenbyggnad
med säteritak ca 1736. Den avskilda ladugårdsmiljön omfattade 15 äldre
ekonomibyggnader med agtak i mitten av 1700-talet. Många
ekonomibyggnader revs i början av 1900-talet. Kvar från den långa historien
finns mangårdsbyggnaden med två flyglar samt två ladugårdsbyggnader.
Visborgs kungsladugård utgör en särskilt värdefull bebyggelsemiljö som i ett
nationellt perspektiv representerar kronans förvaltning av jordegendomar
genom historien. För Gotland har Kungsladugården spelat en viktig roll i
försvarshistorien och intar en särställning då den fungerat som kungsladugård
under både danska och svenska kronan. Den innehar såväl
arkitekturhistoriska, militärhistoriska och samhällshistoriska värden som i ett
regionalt perspektiv är betydande.
Gårds- och trädgårdsmiljöer finns kvar i flera delar och är i varierande
kondition. I ett byggnadsperspektiv är autenticitetsvärdet litet medan
gårdsmiljöerna som helhet bedöms ha ett betydande historiskt värde.

p1
e1,e2

Förändringar
Merparten av den tillkommande bebyggelsen möjliggörs i bakom
Kungsladorna, som inte omfattas av den historiska gårds- och parkmiljön. Ny
bebyggelsen placeras så att gårdsmiljöns utformning med mangårdens och
ladugårdarnas inbördes förhållande inte bryts. Komplementbyggnader
(plusmark) ska placeras parallellt med axeln (se bild nedan på nästa sida) och
får vara högst 50 m2 stora för att inte bryta byggnadernas inbördes
sammanhang (p1, e1,e2).

__________________________________________________________________________________
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Viktiga siktlinjer (blå pil) som följer gårdens axialitet. Komplementbyggnader ska
placeras med långsidan parallellt med de blå pilarna (p1).

Sammanhängande gårdsmiljöer
Byggnaderna tillsammans med parkanläggningen och odlingar bildar en helhet
som karaktäriserar en mindre svensk herrgård från 1700- och 1800-talen.
Anläggningen följer en strikt plan utifrån klassicistiska ideal och det är
avgörande att tillkommande bebyggelse inte stör symmetrin och att den
befintliga bebyggelsen skyddas från förvanskning. För att åstadkomma en tyst
gård och minimera behovet av plank möjliggörs småskalig bebyggelse söder
__________________________________________________________________________________
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om den östra flygeln. Byggrätten anpassas efter den strikta symmetrin och
axialiteten.
De kulturhistoriskt intressanta byggnaderna skyddas i planen.
Mangårdsbyggnaden med tillhörande flyglar får inte rivas eller förvanskas
exteriört (q2). Tillbyggnader undviks eller sker mycket restriktivt utan att
påverka byggnadens volym. Byggnaden ska behållas hel och i puts, underhåll
ska ske med traditionella material och tekniker för att behålla det genuina
uttrycket. Utökad lovplikt gäller för byte, ändring och underhåll av tak,
takmaterial, fönster, dörrar, puts, sockel och trappor (a1). Det kommer att
innebära att bygglovet prövas med utgångspunkt från en antikvarisk
förundersökning och genomföras med antikvarisk sakkunnig kontroll om inte
byggnadsnämnden bedömer att det inte behövs

q2

a1

k1, r1

De två ladugårdsbyggnaderna får inte rivas (r1) och förändringar ska ske
varsamt (k1). Vid en till eller ombyggnad av ladugårdsbyggnaderna ska hänsyn
tas till byggnadernas ladugårdskaraktär och särdrag. Det innebär bland annat
att byggnadernas volymkaraktär behålls, att fasaderna behålls putsade i ljus
färg, att fönstrens ursprungliga placering och utformning bibehålls i största
möjliga mån. Eventuella tillkommande tillbyggnader, skyltanordningar,
skärmtak och komplementbyggnader ska varsamt anpassas till befintlig
ladugårdsarkitekur och volym. Ändring och underhåll ska ske med traditionella
byggnadsmaterial.

Historiska byggnader

q1
q-skydd1

De historiska gårdarnas park- och trädgårdskaraktär ska bevaras (q1, q-skydd1 ).
Gårdsträd ska bibehållas och förnyas. Med gårdsträd menas äldre vårdträd och
fruktträd som är planterade i anslutning till mangårdsbyggnaden, dvs inte sly
och ungskog.
Förbindelsen mellan gårdsmiljön (inkl. mangårdsbyggnaden och flyglar) och

__________________________________________________________________________________
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ladugårdarna får inte brytas med plank eller byggnader. Staket bör undvikas,
om det inte är kopplat till förskoleverksamhet. Området mellan ladorna och
mangårdsbyggnaden bör rensas på sly för att återta byggnadernas inbördes
samband. Bilar får inte parkera på inom den historiska gårdsmiljön, marken får
inte heller hårdgöras med asfalt. Utökad lovplikt gäller för fällning av gårdsträd
inom fruktträdgården, norra parken och södra parken samt träden ingår som i
allé (se karta nedan).

Gårdsträd : 2. Fruktträdgården - bevarade äldre lövträd och fruktträd ,3. Södra
parken - öppen park med alléer och enstaka äldre träd, 4. Norra parken - park
med betydelsefulla trädgrupper
5. Popplar som avslutar allé 6. Stora äldre bokar 7. Hästkastanjer
8. Äldre bestånd av mullbärsträd. (Markerade träd är befintliga träd och
buskar enl. förteckning i Kultur- och Naturhistorisk utredning 2009)

__________________________________________________________________________________
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Illustrationsplan

Placering av gator, byggnader, gårdar och parkering

Bebyggelse
Förutsättningar
Kungsladuområdet har inte förändrats eller bebyggts sedan lång tid tillbaka
Förutom de historiska byggnaderna i området finns endast ett antal mindre
trähus som är utställningshus för en typhustillverkare.
Förändringar
Den låga befintliga bebyggelsen med många och rika historiska referenser
utgör en utgångspunkt för utformningskraven som ställs på nya byggnader.

f4
f1
f2

f3

Inom utbyggnadsområdet, i sydvästra delen av planområdet, möjliggörs ny
bebyggelse med en volymkaraktär som påminner om de befintliga
ladugårdsbyggnaderna. Byggelsen får uppgå till högst 10 meter i nock, vilket
motsvarar cirka 1,5-2 våningar. Nockhöjd räknas från den medelnivå som
marken har invid byggnaden, vilket medför att suterränghus kan utformas en
lägre och en högre sida. Sadeltaken ska utformas med 40-50 graders lutning
(f4). Byggnaderna får vara högst 12 meter breda (f1). De nya byggnadernas
volymer har ett gemensamt tema medan fasadmaterialen kan variera. Fasader
ska ha en kvalitetsnivå som inte upplevs som tillfällig eller industriell utan
utföras material som inspireras av Gotlands natur; trä, sten, puts eller glas (f2).
Planen möjliggör småskalig bebyggelse i anslutning till mangårdsbyggnadens
södra flyglar. Byggnaderna ska volymmässigt anknyta till de befintliga
flyglarna, de får uppgå till högst 7,5 meter i nockhöjd med en bredd på cirka 8
meter. Byggnaderna ska utformas med sadeltak. Mellan byggnaderna mot
Toftavägen får mindre byggnadsdelar uppföras, som tex diskreta plank eller
inglasade gångar, för att dämpa buller (f3). Byggnadsdelarna ska underordna
sig helheten.
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Referensexempel 1: House Karlsson, Tidö-Lindö, arkitekt: Tham & Videgård ark.
Foto: Åke E:son Lindman

Referensexempel 2: Vandalorum i Värnamo, Arkitekt: Renzo Piano, Tina Wik,
Foto: Marirosa Toscani Ballo

Referensexempel 3: Fritidshus Nabben, Arkitekt Enflo arkitekter, Foto Joachim
Belaieff
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Friytor
Natur
Inom planområdet finns inga kända fynd av fridlysta eller rödlistade arter.
Lövskogsområdet i nordväst med äldre, grova ädellövträd av
naturskogskaraktär är generellt en ovanlig naturtyp på Gotland som är mycket
gynnsam för den biologiska mångfalden. Ingen bebyggelse planeras i nordväst
där de flesta större lövträden växer.
Skogsdungen sydväst om ladugårdarna utgörs främst av yngre aspträd och
buskage av bl.a. snöbär, inga utpekade naturvärden finns i den delen av
skogen. Ett genomförande av planen medför att den sydvästra delen av
området kommer att tas i anspråk för bebyggelse.
Området bidrar med ekosystemtjänster i form av rekreation och hälsa. Ett
genomförande av planen medför att kopplingarna mot reservatet stärks.
Bebyggelsens placering tar hänsyn till träden så att de flesta gårdsträd och
stora lövträd kan bevaras.

f5

Entré till naturreservatet
Bebyggelsen placeras med långsidor mot reservatsparkeringen för att skapa
tydlighet mellan bebyggelsen och naturen. Det är viktigt att byggnaderna får
en karaktär av framsida mot reservatsentrén, det ska finnas entréer på
byggnadernas sida som vetter mot reservatets parkering (f5).

Flygperspektiv med nya byggnader(röda) tillsammans med befintliga
byggnader (blå).

Gårdar och park
Ladugårdsbyggnaderna blir förebild för den kompletterande bebyggelsens
gruppering i den sydvästra delen av planområdet, ”utbyggnadsområdet”.
Bebyggelse placeras nära områdets gränser mot Toftavägen och mot
reservatets parkering. På så sätt kan nya gårdsrum skapas som kan användas
både för parkering och gröna uterum.
Byggrätterna söder om flyglarna till mangårdsbyggnaden till följer den strikta
__________________________________________________________________________________
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symmetrin och axialiteten och fungerar som barriär mot den hårt trafikerade
Toftavägen och möjliggör en tyst gårdssida.
Marken kring den historiska bebyggelsen har gårdskaraktär och planläggs som
kvartersmark kopplad till verksamheterna. Gårdarna bör röjas från sly och
hålla tydliga kopplingar till omgivningen så att gårdarna hänger ihop i en
helhet.

PARK

Den del av fruktträdgården som ligger centralt i området utan direkt koppling
till befintlig bebyggelse har en mer allmän karaktär. Den delen av gården
reserveras som allmän plats (PARK), som ägs och förvaltas gemensamt av
verksamheterna inom planområdet. Ett släpp med parkmark genom området
binder ihop parken och gatan. En anslutning till spången i naturreservatet
föreslås i linje med släppet, för att knyta ihop den allmänna platsen:
reservatet, parken och gatan.

Arbetsplatser och service
Förutsättningar
LEVA naturvänligt bedriver restaurang, café och butiksverksamhet inom
planområdet.
En fristående uteförskola bedriver verksamhet inom områdets norra del,
huvudsakligen i huvudbyggnaden till den gamla gården ”Generalens bostad”.
Förskolan har tillstånd för 60 barn.

C
S

Förändringar
Syftet med planen är att förstärka områdets karaktär som besökcentrum och
mötesplats i anslutning till Södra Hällarna. Detaljplanen möjliggör
besöksintensiva centrumverksamheter. I ändamålet ingår service, kontor,
restaurang, café med mera. Även tillfällig vistelse som hotell och konferens
ingår (C).
Planen möjliggör förskola (skola) inom det område där det bedrivs
förskoleverksamhet, så barn får möjlighet att upptäcka den gotländska
historien och naturen dagligen. Förskolan är en förenlig verksamhet till
reservatet och kulturmiljön.

Tillgänglighet
Ny byggnad ska enligt lag utformas så att den är tillgänglig och användbar för
personer med nedsatt rörelse eller orienteringsförmåga. Tillgängligheten
prövas i detalj vid bygglov och tekniskt samråd.
Marken inom den sydvästra delen av planområdet är kuperad och måste
jämnas till. Marken ska förberedas så det finns förutsättningar att
åstadkomma gator med flack lutning och tillgänglighet till entréer utan längre
ramper. Gatan ska förprojekteras inom ramen för planarbetet och höjdsättas
på plankartan. Kvartersmarken ska höjdmässigt ansluta till den allmänna
platsen.
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Gator och trafik

Vägnät
Planområdet nås via Toftavägen (väg 140). Den skyltade hastigheten vid
planområdet är 60 km/h. Årsmedeldygntrafiken är 8934 fordonsrörelser vid
planområdet (Trafikverket).
Den trafik som en full utbyggnad av Visborgsområdet alstrar, beräknas öka
trafikflödet på Toftavägen, vilket innebär försämrad
framkomlighet och en betydligt större barriär mellan det nya området
och Södra Hällarna. Enligt FÖP hela Visby och strukturplanen för Visborg ska
Sandhedsvägen byggas om och rätas ut och får en dragning i väst-östlig
riktning från Toftavägen väg 140 till länsväg 142. Tvärförbindelsen,
tillsammans med en förlängning av Stenkumlaväg bidrar till en avlastning av
Toftavägen. Den prognoserade trafikmängden vid planområdet beräknas då
uppgå till 16 600 fordon per årsmedeldygn (år 2028).

Gång- och, cykeltrafik
Förutsättningar
Det saknas möjlighet för gående att korsa Toftavägen säkert vid området och
det är långt (cirka 500 meter) till närmsta gång- och cykelpassage. Det finns en
busshållplats på norra sidan av Toftavägen som saknar koppling mot gång- och
cykelnätet, vilket gör att bussresenärer tvingas korsa Toftavägen för att
ansluta sig till gång- och cykelvägen på södra sidan vägen.

Busshållplats vid planområdet som saknar säkra kopplingar.

VÄG
Tunnel

Förändringar
I och med att Visborgsområdet byggs ut med bostäder och arbetsplatser
kommer ännu fler människor att korsa leden samtidigt som biltrafiken
förväntas öka. En gång- och cykeltunnel ska anläggas för att öka
framkomligheten för gång- och cykeltrafikanter samt skapa mer trafiksäkra
passager och stråk (VÄG, tunnel).
Tunneln föreslås mellan Södra Hällarna och Kungsladuområdet för att knyta
ihop båda målpunkterna med Visborgsområdet och gång- och cykelvägen på
södra sidan Toftavägen. Tunnelns exakta läge ska studeras vidare i
planprocessen i samråd med Trafikverket.

x1

Ett område för allmännyttig gång- och cykeltrafik reserveras för en
direktkoppling mellan tunneln och Kungsladuområdet (x1).
__________________________________________________________________________________
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Föreslagna samt befintliga allmänna kopplingar (gul streckad linje) mellan
planområdet och omgivningen

Utfart
Den huvudsakliga in- och utfarten ska samordnas med utfarten från
naturreservatet. Det innebär att en inre tillfartsväg (GATA) behöver ordnas
inom området med in- och utfart från sydväst. Gatan placeras norr om
Toftavägen för att möjliggöra ett magasin så att köbildning på Toftavägen
undviks.
Planen möjliggör att den nuvarande utfarten behålls för att underlätta silning
av trafiken. Utfarten föreslås begränsas till enbart högersvängande trafik.

Parkering
Inom planområdet beräknas det finnas utrymme för cirka 100-120
parkeringsplatser, vilket motsvarar cirka 20 platser per 1000 m2 BTA.
Den gällande parkeringsnormen antogs 1990, en ny parkeringsnorm är under
framtagande. I brytpunkten mellan de gamla och nya riktlinjerna bör kravet på
parkering avvägas mot att området ligger inom cykelavstånd från Visby, det är
nära till frekvent kollektivtrafik och det finns goda möjligheter till
samutnyttjande av p-platser. Allt för stor dominans av parkeringsytor riskerar
att påverka den kulturhistoriskt värdefulla miljön negativt.
Inom användningen centrumverksamhet ryms flera olika typer av
verksamheter med olika parkeringsbehov och som kan användas under olika
tider på dygnet och under olika årstider. För att underlätta ett samutnyttjande
ska parkeringarna ingå i gemensamhetsanläggningar som delas av samtliga
verksamheter (g1). Förskoleverksamheten har behov av platser för
korttidsparkering.

g1
n2
beläggning1

Parkeringsplatser och körbanor får inte hårdgöras med asfalt (beläggning1 ,n2),
utan ska beläggas med grus, stenmjöl eller motsvarande material dels för att
behålla den historiska gårdsmiljöns karaktär och dels för att inte öka flödena
av dagvatten.
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Alléer, vegetation och små gårdsmiljöer (n1) delar upp parkeringen i mindre
enheter för att motverka storskaliga parkeringslösningar. Parkering får inte
anläggas på dessa ytor som ska utgöra grönytor.

Kollektivtrafik
Området trafikeras av buss nr 10, med cirka 14 avgångar på vardagar 6
avgångar på helger.

Störningar

Buller
Efter en utbyggnad av Visborgsområdet beräknas årsmedeldygnstrafiken på
Toftavägen uppgå till 16 600 rörelser. Förskoleverksamheten är
störningskänslig i avseende buller, enligt Boverkets rekommendationer är det
önskvärt att ha en ljudnivå om högst 50 dBA (ekvivalentnivå dagtid) på de
delar av en skolgård som är avsedda för lek, rekreation och pedagogisk
verksamhet.
En översiktlig bullerberäkning har utförts (Naturvårdsverkets modell, rev 1996,
Buller VÄG 11 ver 1.2.6. Trivector AB). Beräkningen har utgått från ett fullt
utbyggt Visborg (se kap Gatunät). Beräkningen visar att hela planområdet är
utsatt för bullernivåer över 50 dBA och cirka halva planområdet är utsatt för
bullernivåer överstigande 55 dBA. Byggnaderna har en kraftigt reducerande
effekt på buller, vid byggnadernas tysta sida beräknas bullernivåerna uppgå till
cirka 42 dBA. Det visar att det är möjligt att ordna tysta samlingsplatser i
anslutning till Mangårdsbyggnaden och flyglarna. Förskoleverksamheten
bedrivs som en uteförskola. Det finns stor tillgång till utflyktsmål för lek,
rekreation och pedagogisk verksamhet i ostörd natur i direkt anslutning till
byggnaderna.
Nya byggnader alternativt plank längs Toftavägen beräknas ge en positiv
inverkan på ljudmiljön genom att reducera buller på en större del av gården.

prickmark

Risker
Den tillkommande bebyggelsen i södra delen av området har ett
skyddsavstånd på tolv meter från Toftavägen för att bidra till ökad tydlighet
och säkerhet (prickmark). Kompletterande byggnader vid mangårdsbyggnaden
har ett något mindre skyddsavstånd på 10-12 meter för att följa gårdens
strikta axiala linje.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp
Dricks- och spillvattenledningar ska anslutas till regionens VA-nät.
Förbindelsepunkt anordnas i fastighetsgräns.
Dagvatten
Förutsättningar
Planområdet är högt beläget i sin omgivning. Vattnet inom planområdet rinner
i nordvästlig riktning, mot havet. Strax norr om planområdet är marken sank.
Det finns några mindre lågpunkter inom utbyggnadsområdet som utgörs av
utgrävda vallar, som ska fyllas igen före byggnation. Dikena längs Toftavägen
utgör också lågpunkter.
__________________________________________________________________________________
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Lågpunkter (mörkblå), flödesvägar (ljusblå), markens lutning med riktning nedåt
(röda pilar). Planområdet är inringat med gul streckad linje.

beläggning1
n2

Förändringar
Dagvatten ska tas hand om lokalt (LOD). Det bedöms finnas förutsättningar för
infiltration och fördröjning inom planområdet. Planområdet ligger utanför
vattenskyddsområde och berggrunden är överlagrad av tjockare jordtäcke
med liten genomsläpplighet som i sin tur överlagras av jordtäcke med stor
genomsläpplighet. Ett genomförande av planen medför en begränsad ökning
av hårdgjorda ytor. Det mesta av vegetationen sparas och parkeringar samt
körbanor ska utföras med genomsläpplig beläggning som möjliggör infiltration
(beläggning1, n2). Takvatten bör återvinnas för bevattning.

Uppvärmning
Den nya bebyggelsen bör lokaliseras och utformas så att förutsättningarna för
miljövänliga lösningar optimeras.
El
Området ansluts till GEAB:s ledningsnät
Tele
Planområdet ska anslutas till befintligt telenät
Avfall och angöring
Sophämtning sker genom regionens försorg. Hämtställen ska vara tillgängliga
och nås utan backningsrörelser. Sopbilar ska kunna stanna nära sopkärlen,
med en hårdgjord drag väg på högst cirka 10 meter. Angöring för hämtfordon
ska ske inom planområdet. Avfallsbehållare ska vara solskyddade för att
undvika lukt. Behållarna kan inordnas i särskilda komplementbyggnader eller
som avfallsrum inne i byggnaderna (markerat som plusmark eller byggrätt på
plankartan).
Verksamheter vid ”Generalens bostad” bör angöras från vändplanen, då det
inte är lämpligt att angöra den historiska gårdsmiljön via kvartersmark.
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GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Genomförandebeskrivningen har till uppgift att redovisa de organisatoriska,
Organisatoriska
tekniska, ekonomiska och fastighetsrättsliga åtgärder som behövs för att
frågor
åstadkomma ett samordnat och ändamålsenligt genomförande av
detaljplanen. Den ska även ge besked om vem som är kostnadsansvarig och
ansvarig för genomförandet samt beskriva övergripande hur det ska ske.

Planområdet omfattar den del av fastigheten Visborg 1:9 som ligger norr om
Toftavägen och som avgränsas av naturreservatet för Södra Hällarna. Marken
ägs av regionen. Intentionen är att de delar av utbyggnadsområdet (dvs
området sydväst om Kungsladorna som har pekats ut för ny bebyggelse) ska
ingå i en markanvisningstävling som hålls efter samrådet och därefter tilldelas
exploatörer.

Genomförandetid
Planens genomförandetid är 5 år från den dag Region Gotlands beslut om
antagande vinner laga kraft. Genomförandetiden har bestämts mot bakgrund
av att det är angeläget att detaljplaner genomförs relativt snabbt och att
genomförandetiden inte ska utgöra ett hinder vid nödvändiga förändringar i
en nära framtid. Rådande fastighetsindelning är okomplicerad och det finns
inte heller i övrigt några hinder ur fastighetsbildningssynpunkt för ett snabbt
genomförande av detaljplanen.
Under genomförandetiden finns en garanterad byggrätt enligt detaljplanen.
Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att gälla men det finns
ingen garanterad rätt att erhålla bygglov, rivnings- eller marklov. Regionen kan
efter genomförandetidens utgång ändra eller upphäva detaljplanen utan att
fastighetsägaren får någon ersättning.

Tidplan
Planarbetet för planområdet kommer att bedrivas enligt följande preliminära
tidplan:
Samråd
Granskning
Beslut om antagande

oktober 2017
maj 2018
september 2018

Ansvarsfördelning
Den eller de exploatörer som kommer att få mark anvisad ansvarar för att
exploateringen av planområdet genomförs i enlighet med detaljplanen.
Konkret innebär det bl. a att de ansvarar för att den eller de fastigheter som
bildas bebyggs och att de anslutnings till den allmänna gatan, ansluts till det
regionala VA-ledningsnätet, ansluts till elnätet, tele/fiber o dyl. Regionen
samverkar i de delar som berör planeringen för anslutning av VA och till gata o
dyl.
Det kommer att bli nödvändigt att bilda en eller flera
gemensamhetsanläggningar för iordningställande av parken, parkeringar,
gemensamma gårdar och grönområden. Kommande exploatör-/er ansvarar
för att gemensamhetsanläggningar bildas och att anläggningarna
iordningställs.
Eventuell flyttning av ledningar regleras av exploatören.
__________________________________________________________________________________
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Region Gotland ansvarar för anläggandet/upprättandet av förbindelsepunkt
för VA till planområdet alternativt till de fastigheter som bildas.
Region Gotland ansvarar för projektering och byggande av gatan med
belysning samt VA, i det fall att marken indelas i flera fastigheter som fordrar
upprättande av flera förbindelsepunkter inom området.
Region Gotland ansvarar för att projektera och anlägga en gång- och
cykeltunnel under Toftavägen.
Vidare ansvarar regionen för att utföra utredningar inom ramen för
planarbetet .

Huvudmannaskap
Huvudmannaskapet inom planområdet är delat.
Kommunalt huvudmannaskap
Region Gotland är huvudman för gatumark samt ansvarar för markreservatet
för allmän cykel- och gångtrafik (x). Trafikverket är väghållare för Toftavägen
(VÄG). Region Gotland är huvudman för VA
Enskilt huvudmannaskap
Parken liksom övriga grön-/gårdsområden samt parkeringar har enskilt
huvudmannaskap. Det innebär att fastighetsägarna gemensamt är ansvariga
för anläggandet, för skötseln och underhållet av dessa ytor.
Gemensamhetsanläggningar med tillhörande samfällighetsförening ska
inrättas för att organisera detta. Gemensamhetsanläggningen ansvarar för
byggande och underhåll av den allmänna platsen.
Det enskilda huvudmannaskapet motiveras av att planen möjliggör ett
verksamhetsområde med många besökare. Parken förväntas till största del
användas av besökare till verksamheterna och förskolebarn. Området är
säsongsbetonat, färre människor besöker området under vinterhalvåret.
Allmänhetens tillträde till marken är av mindre vikt eftersom tillgången till
allmänrättslig mark i närområdet är mycket stor. Området ligger utanför tätort
och omges av ett kommunalt naturreservat som förhindrar framtida
exploatering i närområdet.

Genomförandevtal, upplåtelse
Markanvisningsavtal ska upprättas för ett reglera en genomförd
markanvisning och som säkerställer ensamrätten för exploatören att under en
viss tid ensam förhandla med Region Gotland om köp av mark/fastighet.
Förutom markanvisningsavtal ska exploateringsavtal upprättas. I det regleras
bl. a ansvaret för genomförandet av exploateringen av planområdet samt de
krav regionen ställer ur ett samhällsbyggnadsperspektiv. I samband med
genomförandet av exploateringen upprättas köpeavtal för försäljning av en del
av fastigheten Visborg 1:9. Köp kommer att villkoras med att bygglov har
erhållits.
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Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning, gemensamhetsanläggning mm.
Området ska indelas i en eller flera fastigheter. Marken indelas i fastigheter
genom avstyckning. Kvartersmarken indelas förslagsvis i 4-6 fastigheter. De
gemensamma ytorna indelas i en eller flera samfälligheter.
Gemensamhetsanläggning-/ar ska bildas för parken, parkering och gårdar
eftersom de är gemensamma för hela området (g1) eller del av området.
Samfällighetsförening bildas för förvaltning av gemensamhetsanläggning.

g1

För att säkerställa syftet med x-området bildas ett servitut för området.

Exempel på fastighetsindelning. Blå ytor illustrerar gemensamhetsanläggning, vit
yta illustrerar gata, röd yta illustrerar elnätstation. Mangårdsbyggnaden och
anslutande gårdsmiljö bör initialt utgöra en fastighet (1). Kungsladorna med
innergård bör utgöra en egen fastighet (2). De två nya kvarteren inom
utbyggnadsområdet (3,4) kan styckas av till en fastighet vardera, alternativt kan
kvarteren i sin tur styckas upp så att respektive kvarter utgörs av två fastigheter.

Ekonomiska frågor
Planekonomi
Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om exploateringen och
genomförandet av detaljplanen är ekonomiskt lönsam och därmed realistisk
att genomföra.
I detta fall när en exploatering inte ligger i direkt anslutning till genomförandet
av detaljplanen saknas kunskap om hur den kommer genomföras mer i detalj.
Detta medför att den ekonomiska bedömningen blir översiktlig.
Genomförandet av planen medför utgifter för byggande av olika anläggningar
m m. Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de kostnader som
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detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer genom kommande
exploatering för verksamheter kan detaljplanen, antas ekonomiskt lönsam.
Utgifter och inkomster

Genomförandet av planen medför för Region Gotland utgifter för byggande
och iordningställande av gator, VA, markberedning, projektering och
upphandling, genomförande av olika undersökningar och utredningar,
upprättandet av detaljplanen m m.
Gata, gångväg (x-området), belysning, projektering och
byggledning, oförutsett
ca 2,6 Mkr
Vägtunnel, belysning, projektering, byggledning, oförutsett
ca 7,4 Mkr
Regl. bokfört värde, undersökningar, fastighetsbildning, detaljplan,
grundkarta, arkeologi, markberedning
ca 1,7 Mkr
Summa
ca 11,7 Mkr
Noteras ska att genomförandet kommer att ske i olika steg över tiden med
målsättning att obalansen mellan utgifter och inkomster över tiden ska
minimeras.
Utbyggnadskostnaden för VA finansieras genom debitering av
anslutningsavgifter. Vägtunneln är med som ett förslag på åtgärd för statlig
medfinansiering som ska lyftas i den kommande länsplanen. Regionens
inkomster hänförs till markförsäljning med byggrätter för verksamheter samt
befintliga byggnader. Utifrån befintliga förutsättningar för området och
uppskattat pris på byggrätt bedöms inkomsterna att uppgå till ca 13 Mkr.
Bedömningen är således att ett genomförande kommer att uppnå balans över
tiden.
Exploatörernas/fastighetsägarnas intäkter kommer i huvudsak att hänföras till
hyres- och verksamhetsintäkter. Utifrån den värdeökning och de utgifter som
detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer genom
exploateringen får detaljplanen antas ekonomiskt lönsam även för
fastighetsägarna och ur ett samhällsekonomiskt perspektiv. Sammantaget
innebär det att detaljplanen kan genomföras.

Driftkostnader
Förutom kapitalkostnader för gjorda investeringar för gata mm, som år 1
kommer att uppgå till ca 530 Tkr, beräknas kostnaderna för skötsel, underhåll,
reparationer och el för gata, GC-väg, vägtunnel och belysning uppgå till ca 35
Tkr per år. För att kunna utföra driftuppdraget ska tekniska nämnden tilldelas
utökad ram för att täcka denna driftskostnadsökning.
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Tekniska frågor
Tekniska utredningar
Region Gotland har ansvar för och bekostar geoteknisk undersökning,
miljöteknisk undersökning inom ramen för detaljplanearbetet som
säkerställer att marken är bebyggbar för avsett ändamål.
Tekniska anläggningar
Planområdet ligger inom regionens verksamhetsområde för vatten och avlopp.
Anslutning ska ske till det regionala VA-nätet. Dag- och dräneringsvattnet för
området ska omhändertas enligt gällande krav. I första hand och i största
möjliga utsträckning ska ett lokalt omhändertagande tillämpas. Området ska
präglas av ett kretslopps- och hållbarhetsperspektiv. Ledningar ska
dimensioneras och anläggas enligt gällande normer. Exploatörerna och Region
Gotland ska samverka med GEAB och Telia för anslutning till deras
infrastruktur. Där så fordras ska utrymme och rätten att lägga ner ledningar
säkerställas inom kvartersmarken.
Kartförsörjning
Grundkarta upprättas för planområdet. I samband med ansökan om bygglov
ska nybyggnadskarta upprättas och bifogas ansökan.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Natur- och kulturvärden
Klimatanpassning
Ett genomförande av detaljplanen bedöms inte försämra områdets eller
omgivningens resiliens mot klimatförändringar.
Klimatförändringar visas på Gotland i form av stigande temperaturer, ökad
nederbörd och stigande havsnivåer. Planområdet bedöms inte vara känsligt
för ökade temperaturer och stigande havsnivåer eftersom området ligger i en
grön miljö högt över tvåmeterskurvan.
Planområdet bedöms ha förutsättningar att klara ökade nederbördsmängder
inklusive skyfall då det är beläget relativt högt i förhållande till sin omgivning
och nära havet. Ingen bebyggelse ligger nedströms planområdet.

Riksintresse
Området ligger inom riksintresse för friluftsliv och Gotlands kust. Ett
genomförande av planen förbättrar allmänhetens möjlighet att röra sig genom
området och förstärker kopplingen till naturreservatet.
Inga höga objekt planeras så försvarsmaktens intressen påverkas inte av ett
genomförande av planen.

Kulturmiljö
Den största delen av den nya bebyggelsen lokaliseras bortanför ladugårdarna,
vilket minimerar risken för negativ påverkan på herrgårdsanläggningen.
Byggrätterna söder om flygdelarna följer den strikta symmetrin och axialiteten
och kan ha en positiv effekt på upplevelsen av gårdsmiljön genom att fungera
som barriär mot den hårt trafikerade Toftavägen. Planen skyddar den
befintliga bebyggelsen genom skydds- och varsamhetsbestämmelser.
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Naturmiljö
Detaljplanen skyddar trädgårdsmiljöerna och de äldre träd som finns i
området. Risken för negativ påverkan på naturmiljön bedöms mindre med en
detaljplan än om området fortsatt utvecklas genom bygglov utom plan,
eftersom regionen får långsiktigt kontroll över området.
Den mindre skogsdungen söder om ladugårdarna, vilket främst är yngre
aspträd och buskage av bl.a. snöbär, kommer enligt planförslaget beröras då
det planeras för nya byggnader på platsen. Naturvärdena här är dock ringa,
inga kända fynd av rödlistade arter, skyddsvärda eller fridlysta arter finns
registrerade.
Planförslaget bedöms inte motverka regionens arbete med ekosystemtjänster
eller grön infrastruktur påtagligt negativt. De ekosystemtjänster som finns idag
kommer inte reduceras nämnvärt och inga gröna stråk skärs av vid ett
plangenomförande.
Planen bedöms inte påverka reservatet negativt. Förskolan bedöms som en
förenlig verksamhet till reservatet. Centrumverksamheterna kan bidra med
service för reservatsbesökare.

Sociala värden
Barnperspektivet,
(RF § 39/2010 och RS § 264/2011)

Ur ett barnperspektiv är det angeläget att den föreslagna gång- och
cykeltunneln under Toftavägen byggs ut. Kopplingen gör det möjligt för barn
att på ett tryggt och säkert sätt nå området med buss, cykel eller till fots.
Kopplingen möjliggör också en säker koppling för de skolbarn/ungdomar som
rör sig över Toftavägen mellan busshållplatsen vid planområdet och Visborg.
Området erbjuder ett intressant närområde för förskoleverksamhet. Barnen
har möjlighet vistas i en historisk miljö och upptäcka den gotländska naturen
dagligen. Ett genomförande av planen medför att trafiksituationen till
förskolan förbättras eftersom den nya utfarten är mer trafiksäker. Utemiljön
är utsatt för trafikbuller, det finns dock några tysta samlingsplatser på
förskolegården samt närhet till naturområden som inte är bullerutsatta.

Jämställdhetsperspektivet
Bebyggelsen förstärker ormrådets karaktär som mötesplats i anslutning till
Södra Hällarna. Verksamheterna bidrar med service för besökare såväl som
boende i närområdet. Ett genomförande av planen kan öka allmänhetens
tillgång till området och bidrar till att platsen blir mer framkomlig, upplyst och
befolkad under fler tider av dygnet.

Resurser och hushållning
God bebyggd miljö
Planförslaget har utformats med utgångspunkt att hushålla med befintliga
resurser. Detaljplanens bestämmelser har utformats särskilt för att möjliggöra
en bebyggelse som tar tillvara kulturhistoriska värden och det naturnära läget.
De kulturhistoriska värdena skyddas i planen.
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Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer – Biltrafik
Ett genomförande av planen förbättrar trafiksäkerheten då utfarten
samordnas med naturreservatets infart.
Planen ger upphov till begränsad trafikökning.
Området är utsatt för bullernivåer som överstiger 55 dBA. Förskoleverksamhet
är känsligt för buller, det finns platser på gården som är tysta.

Miljökvalitetsnormer
Inga miljökvalitetsnormer berörs av planen.

Administrativa frågor
Genomförandetid
Genomförandetiden är fem år från den dagen planen vinner laga kraft.
Medverkande tjänstemän
Sara Lindh- planarkitekt
Maria James – regionantikvarie
Christian Hegardt – stadsarkitekt
Lennart Klintbom – trafikingenjör
Pernilla Johansson - stadsträdgårdsmästare
Roger Möller – markingenjör
Åsa Linder - exploateringsstrateg
Jimmy Holpers - regionekolog
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2017-10-04

Anders Rahnberg
Planchef

Sara Lindh
Planarkitekt
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/976
29 januari 2018

Anita Carlsson

Tekniska nämnden

Remiss. Motion. Avgiftsfria busskort till asylsökande på
Gotland
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden avslår motionen och överlämnar den till fullmäktige för
beslut.

Sammanfattning

Nina Ruthström, Feministiskt initiativ yrkar i sin motion på att:
Region Gotland under en provperiod på ett år avgiftsfritt tillhandahåller busskort för
landsbygdstrafik till asylsökande på Gotland.
Bedömning

När asylsökande barn och ungdomar började anlända till Gotland framfördes ett
önskemål om att Teknikförvaltningen skulle hjälpa till så att ungdomarna kunde åka
med Kollektivtrafiken.
Kollektivtrafikenheten ställde ut bussiga kort till nyanlända barn och ungdomar utan
ersättning.
För vuxna nyanlända ställdes kort laddade med reskassa ut, dessa betalade
Migrationsverket.
I den nya taxan som gäller från 1 november 2017 finns möjligheten att köpa ett
årskort i kollektivtrafiken, en motsvarighet till Bussiga kortet.
Avgiften för ett årskort är 10 gånger priset för ett länskort, nuvarande taxa är för
årskort, ungdom/student/pensionär 6500 kronor, länskort för vuxen 7500 kronor.
Teknikförvaltningen hänvisar till möjligheten att köpa årskort och avslår önskemålet
om avgiftsfritt resande.
Beslutsunderlag

Motion Nina Ruthström, Feministiskt initiativ 2017-03-21
Tjänsteskrivelse 2018-01-29
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/976

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionfullmäktige
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Motion:
Till:

Avgiftsfria busskort till asylsökande på Gotland
Regionfullmäktige

Antalet asylsökande på Gotland minskar. Många har flyttats till Migrationsverkets boenden på fastlandet eller fått positiva eller negativa besked på sina asylansökningar. Just nu finns bara ett asylboende kvar på Gotland, boendet i Klintehamn. Många asylsökande finns dock kvar runt om på
Gotland i olika former av EBO-lösningar. Enligt Migrationsverkets prognoser minskar också antalet
asylsökande drastiskt under de närmaste åren.
Redan för ett år sedan, när antalet asylsökande på Gotland var som högst, var kommunikationerna
ett stort problem. Sjukvården och asylhälsan på Gotland har länge efterlyst en lösning på transportproblematiken när det gäller resor till och från sjukvård och mödravård m m. Eftersom dagersättningen för asylsökande är mycket liten har man ofta inte råd att resa med kollektivtrafiken. De fåtal
fria resorna som Migrationsverket tillhandahåller räcker oftast inte till. Resultatet är ofta uteblivna
sjukbesök med inbokade tolkar, en stor kostnad för den gotländska sjukvården.
Feministiskt initiativ Gotlands målsättning är att kollektivtrafiken ska vara avgiftsfri för alla. Detta
behövs för klimatet, men är också en fråga om rättvisa och ökad frihet. Ingen ska hindras från att
resa kollektivt för att man inte har råd. Detta gäller för många utsatta grupper i samhället, men
kanske mest för asylsökande som ofta lever isolerade i asylboenden och egna boenden på landsbygden. För att minska isolering, för att snabbare komma in i samhället, hitta praktikplatser och snabbare komma i försörjning behövs möjligheter till resor med kollektivtrafik. Runt om på Gotland
ordnas också en mängd integrationsfrämjande aktiviteter av föreningar och volontärgrupper, aktiviteter som ofta kräver resor, aktiviteter som man av ekonomiska skäl ofta måste avstå ifrån.
Redan för ett år sedan uttalade sig SKL om gratis busskort till asylsökande:
– Många nyanlända kommer inte till hälsoundersökningar därför att de inte anser sig ha råd
att åka med kollektivtrafiken. Det finns också ett problem med trafiksäkerheten när nyanlända promenerar på landsvägarna.
Jag yrkar därför på
- Att Region Gotland under en provperiod på ett år avgiftsfritt tillhandahåller busskort för
landsbygdstrafik till asylsökande på Gotland.

Nina Ruthström, Feministiskt initiativ
2017-03-21

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3507
29 januari 2018

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

RS Remiss - Motion. Gör Skeppsbron bilfri under
sommarkvällarna
Förslag till beslut

•Tekniska nämnden anser motionen besvarad.
•Förvaltningen får uppdrag att fortsätta planeringen för utökade gångfartsområden
på Hamnplan och Skeppsbron i Visby.

Sammanfattning

Anna Hrdlicka har i en motion till Regionfullmäktige yrkat att förutsättningarna för
avstängning av Skeppsbron för biltrafik på kvällarna sommartid utreds. Som skäl
anges att Skeppsbron sommartid är livligt frekventerad och en plats där folk träffas
och flanerar. Skeppsbron skulle enkelt kunna göras om till gågata där människor har
företräde framför bilar. Den nödvändiga trafiken kan ledas via Korsgatan.
Bedömning

På en gågata får motorfordon inte föras i genomfart. Om man gör om Skeppsbron
till gågata betyder det att all trafik till Högskolan, Biblioteket, kongresshallen,
hamnen, restauranger, parkeringar mm. Måste passera Korsgatan för att ändå komma
ut på Hamnplan via Hamngatan. Att göra om Skeppsbron till gågata endast kvällstid
är inte realistiskt. Förvaltningen har redan planer på att utöka de gångfartsområden
som finns på Cramérgatan, Donnersgatan och Strandvägen till att också omfatta
Hamnplan och Skeppsbron. Detta är ett led i att förbättra för b.la. den ökande
mängd kryssnings besökare som förväntas komma under 2018. På ett
gångfartsområde får motorfordon föras i genomfart men med total väjningsplikt mot
gående och endast i gångfart. Förvaltningen kommer att diskutera detta med
Polismyndigheten och även titta på eventuella fysiska åtgärder som kan behövas för
att säkra gångfart.
Kostnader kommer att uppkomma för omskyltning och eventuella
hastighetsdämpande åtgärder på nya gångfartsområden.
Beslutsunderlag

Motion ”Gör Skeppsbron bilfri under sommarkvällarna”
Tjänsteskrivelse 2019-01-29.
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Visby 2017-11-20

Motion:

Gör Skeppsbron bilfri under sommarkvällarna

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Gotland och Visby är en attraktiv besöksdestination - ett turistmål. Vi har dock en resa att göra tillsammans med näringen för att ytterligare öka attraktiviteten. Att kunna strosa vid vattnet en sommarkväll eller sitta och äta är attraktivt. Många städer har den möjligheten. Exempel är Nyhavn i Köpenhamn, Bryggen i Bergen, och flera andra ställen där solen och sommaren inbjuder till att vistas och äta
ute.
Vi har chansen vid Skeppsbron i Visby. Sommartid är detta en sträcka som är livligt frekventerad med
glassmagasin och restauranger, en plats där folk träffas och flanerar. Det är en plats som kan utvecklas
som en attraktiv mötesplats .
Idag får människor samsas med biltrafik. Samtidigt råder det bilförbud i innerstaden sommartid och
antalet fordonsrörelser bör vara begränsade till antal. Men eftersom det är mycket folk på i Hamnen så
lockar det också att ”bara åka förbi”.
Enkelt skulle Skeppsbron kunna göras om till en gågata där människor har företräde framför bilar.
Den nödvändiga trafiken kan ledas via Korsgatan.

Därför yrkar jag:
att förutsättningarna för avstängning av Skeppsbron för biltrafik på kvällarna sommartid utreds.

Anna Hrdlicka (M)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/198
29 januari 2018

Anita Carlsson

Tekniska nämnden

Förlängning avtal Ridango
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att förlänga biljettsystemavtalet med Ridango samt
service och supportavtalet också det med Ridango med ett år.

Sammanfattning

Avtalet för biljettsystem i kollektivtrafikens linjebussar samt supportavtalet för
biljettsystemet gäller till 2019 03 31 respektive 2019 05 23.
Systemet fungerar bra och har dessutom uppdaterats till ny version under 2017.
Avtalen kan förlängas ytterligare 1+1 år.
Bedömning

Arbetet med planering för nya trafikavtal till sommaren 2020 samt hur trafiken kan
samordnas pågår, därför är det bra att förlänga avtalen för biljettsystem med
ytterligare 1 år.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-01-29.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Ridango
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Tjänsteskrivelse
TN 2018/99
29 januari 2018

Katarina Nilsson

Tekniska nämnden

Uppdrag utredning avfall
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner teknikförvaltningens redovisning av
utredningsuppdragen.

Sammanfattning

Tekniska nämnden har vid beslut om internbudgeten 2018 gett förvaltningen
följande utredningsuppdrag inom avfallsverksamheten (beslutspunkt 5).
1. Se över och eventuellt ta bort betalsopsäcken eftersom den missbrukas och
strider mot regionens policy att sortera avfall.
2. Se över och eventuellt ta bort sommarabonnemang för fritidshus och ersätt
det med någon form av helårsabonnemang och möjlighet till
månadshämtning.
3. Skriv avtal med till exempel butiker om att ta emot sopor från husvagnar,
husbilar och tältare.
Teknikförvaltningen bedömer att det finns utvecklingsmöjligheter i
insamlingssystemet som kan genomföras på längre sikt. Större förändringar kräver
revidering av avfallsföreskrifter och avfallstaxa och bör därför genomföras inför
upphandling av insamling av hushållsavfall. Frågorna bör bevakas i utvecklingen av
verksamhetssystemet och vid kommande upphandling. Då kan fler alternativ tas fram
för hämtperiod, hämtintervall och beställningstjänster. Målsättningen bör vara att
erbjuda en servicenivå som är anpassad för olika typer av boende samtidigt som
transporter minimeras. Förvaltningen bör samtidigt verka för samarbetslösningar för
att campare ska nyttja serviceutbud vid campingplatser och liknande
Betalsopsäcken
Systemet med betalsopsäck på Gotland är inarbetat, väl känt av våra kunder och
fungerar i stort bra. Utmaningar finns i att nå ut med tydlig information om hur
hämtningen fungerar och att hantera avvikelser i insamlingen till följd av att säckar
hanteras på ett felaktigt sätt. Antalet nedskräpningsärenden är lågt i förhållanden till
omfattningen av nyttjandet. Förvaltningens bedömning är att det förekom
1 (5)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/99

motsvarande avvikelser för vanliga svarta sopsäckar i minst lika stor omfattning
innan betalsopsäcken infördes.
Alla fastigheter som nyttjas ska ha ett abonnemang för fastighetens behov av
sophämtning. Betalsopsäcken finns sedan 2008 i Region Gotlands insamlingssystem
för hushållsavfall som ett komplement till abonnemang. Betalsopsäcken kan lämnas
på fastighetens hämtställe vid de ordinarie hämttillfällen som ingår i fastighetens
abonnemang för sophämtning eller lämnas på Region Gotlands återvinningscentraler.
Syftet med säcken är främst att ge våra kunder möjlighet att enkelt lämna sitt avfall.
-

För fritidshusägare som besöker sin fastighet under perioden vecka 38-19, det vill
säga utanför hämtperioden.

-

För tillfälliga besökare som till exempel bor i husbil.

-

Vid enstaka tillfällen när hushållsavfallet inte ryms i fastighetens ordinarie
avfallskärl, till exempel vid sammankomster eller besök av gäster.

Att ersätta tjänsten betalsopsäck med enbart beställningstjänster skulle på kort sikt
innebära betydligt högre verksamhetskostnader för insamling som inte täcks av
nuvarande intäkter från avgifter. Kunder som nyttjar betalsopsäcken skulle troligt
uppleva en försämrad service om tjänsten tas bort.
En åtgärd på kort sikt bör vara att höja avgiften i avfallstaxan för betalsopsäcken till
100 kr per säck inklusive moms eftersom avgiften är oförändrat sedan 2008.
Abonnemang för fritidshus
Nyttjande av fritidshus varierar stort mellan olika fastigheter och hushåll. Nuvarande
hämtperiod är anpassad för att täcka upp den största delen av faktisk säsong.
Fritidshus med större nyttjande kan vid behov teckna abonnemang för
permanentbostad med hämtning året om. Cirka 10 procent av fritidshushållen väljer
årsabonnemang.
Avfallshämtning året om från fritidshus generellt skulle på kort sikt ge en betydligt
högre kostnad för en service som skulle nyttjas i en begränsad omfattning. Det
innebär också att körsträcka och drivmedelsförbrukning skulle öka betydligt mer än
insamlad avfallsmängd.
Ärendebeskrivning

Insamlingssystemet för hushållsavfall på Gotland syftar bland annat till att matavfall
sorteras ut och samlas in för biologisk behandling genom rötning. Insamlat matavfall
förbehandlas till ett substrat som rötas vid Brogas biogasanläggning. Jordbruksverket
har i december 2017 godkänt att biogödsel från anläggningen används som
gödselmedel i ekologisk odling på Gotland. Ett villkor för beslutet är att alternativ
ska finns för hushåll som inte sorterar ut matavfall. Förändringar i
insamlingssystemet, som att ta bort betalsopsäcken, kan påverka förutsättningarna
för godkännandet.
Varje kommun ansvarar enligt miljöbalken för att hushållsavfall samlas in och
behandlas. Kommunen eller den som kommunen anlitar får samla in hushållsavfallet.
Insamling ske genom regelbunden hämtning vid varje fastighet enligt fastighetens
abonnemang. I insamlingssystemet ingår även återvinningscentraler för mottagning
av till exempel trädgårdsavfall och hushållens farliga avfall som inte hämtas vid
fastighet. När en kommun planerar för insamlingen av hushållsavfall ska systemet
anpassas till behovet för olika bebyggelseformer. Abonnemangsalternativ för
sophämtningen som till exempel hämtningsintervall, hämtningsperiod, källsortering
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och fraktioner regleras i avfallsföreskrifterna. Avgifter för abonnemang och
avfallstjänster regleras av avfallstaxan. Föreskrifter och taxa antas av fullmäktige.
I avfallsföreskrifterna och avfallstaxan för Region Gotland delas bostadsfastigheter
för en- och tvåfamiljsbostäder in i permanentboende och bostäder för fritidsboende.
Olika abonnemangsalternativ finns för fastigheter för permanentboende och
fritidsboende. Indelningen av fastigheter och abonnemangstyper utgår från faktiskt
nyttjande av bostadsfastighet och mantalsskrivning.
Regionen har handlat upp insamlingen av hushållsavfall. Tjänsterna utförs av
Gotlands Åkericentral AB enligt ett entreprenadavtal som gäller till och med januari
2020 med möjlighet till förlängning 2 x 12 månader. Utföraren får ersättning för
hämtning som ingår i abonnemang per kärl och gång. Det betyder att
insamlingsfordonet besöker alla hämtställen vid alla tillfällen som ingår i
abonnemanget. Beställda hämtningar utförs mot ett högre avtalspris.
Kunden betalar en fast hämtningsavgift där tömningar ingår med intervallet enligt
abonnemanget. Den viktbaserade behandlingsavgiften styr mot utsortering av
förpackningar och tidningar samt avfallsminimering. Särskild avgift finns i taxan för
beställningar av hämtning utanför abonnemanget.
Antalet abonnemang för en- och tvåbostadshus är totalt cirka 23 000 varav drygt
8 000 är abonnemang för fritidshus.
Abonnemang för fritidshus
Hämtningsperioden för fritidshus är 18 veckor från mitten av maj till mitten av
september (vecka 20 - 37). Hämtningen sker varannan vecka vilket innebär nio
hämtningstillfällen per år. Abonnemang med hämtning en gång per vecka, det vill
säga vid 18 tillfällen, finns som alternativ men utgör en liten andel på mindre än 2
procent.
Utanför hämtningsperioden finns möjlighet att beställa hämtning mot avgift inom en
vecka eller inom fjorton dagar. Denna tjänst används i liten omfattning av
fritidshusen. 2017 beställde fritidshus hämtning vid ca 60 tillfällen utanför
hämtningsperioden. Det totala antalet beställningar under samma period var cirka
200. Beställningstjänster används mest av verksamheter vid tillfälliga variationer i
avfallsmängd.
Nyttjande av fritidshus varierar stort mellan olika fastigheter och hushåll. Nuvarande
hämtperiod är anpassad för att täcka upp den största delen av faktisk säsong.
Fritidshus med större nyttjande kan vid behov teckna abonnemang för
permanentbostad med hämtning året om. Cirka 10 procent av fritidshushållen väljer
årsabonnemang.
Betalsopsäcken
Alla fastigheter som nyttjas ska ha ett abonnemang för fastighetens behov av
sophämtning. Betalsopsäcken finns sedan 2008 i Region Gotlands insamlingssystem
för hushållsavfall som ett komplement till abonnemang. Betalsopsäcken kan lämnas
på fastighetens hämtställe vid de ordinarie hämttillfällen som ingår i fastighetens
abonnemang för sophämtning eller lämnas på Region Gotlands återvinningscentraler.
Nedskräpning uppstår främst om säcken lämnas på hämtstället utanför
hämtningsperioden utan att beställning sker.
Syftet med säcken är främst att ge våra kunder möjlighet att enkelt lämna sitt avfall.
-

För fritidshusägare som besöker sin fastighet under perioden vecka 38-19, det vill
säga utanför hämtperioden.

-

För tillfälliga besökare som till exempel bor i husbil.
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-

Vid enstaka tillfällen när hushållsavfallet inte ryms i fastighetens ordinarie
avfallskärl, till exempel vid sammankomster eller besök av gäster.

Omsättningen av betalsopsäckar är totalt cirka 16 000 per år. Antal säckar hämtade
vid fastighet är cirka 4 000 per år varav den största delen under sommarperioden.
Övervägande del samlas in vid mottagningsplatserna under sommarperioden.
Mottagningsplatser är återvinningscentralerna och mottagningsstationerna vid
Färjeleden i Visby och på Fårö.
Olika servicetjänster för campare (husbilar, husvagnar, tältare) erbjudas ofta inom
campingplatser och ställplatser. Fordon kan mot en serviceavgift till exempel tömma
latrintankar och fylla på vattentankar. Det är rimligt att servicetjänsterna även
innefattar att i viss omfattning lämna hushållsavfall utöver latrin.
Verksamhetsutövaren, i det här fallet den som driver camping, är skyldig att lämna
hushållsavfall och med hushållsavfall jämförligt avfall som uppkommer till följd av
verksamheten till regionens insamlingssystem.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att systemet med betalsopsäck på Gotland är inarbetat,
väl känt av våra kunder och fungerar i stort bra. Utmaningar finns i att nå ut med
tydlig information om hämtningen och att hantera avvikelser i insamlingen till följd
av att säckar hanteras på ett felaktigt sätt. Synpunkter förekommer även om
tillgängligheten till insamlingsplatser. Antalet nedskräpningsärenden är lågt i
förhållanden till omfattningen av nyttjandet. Enhet miljö- och hälsoskydd som
handlägger nedskräpningsärenden hade 2017 tre ärenden som handlade om
betalsopsäckar. Förvaltningens bedömning är att det förekom motsvarande
avvikelser för vanliga svarta sopsäckar i minst lika stor omfattning innan
betalsopsäcken infördes.
Fritidshusägare kan alltid källsortera sitt avfall och lämna utsorterat matavfall och
brännbart avfall i avfallskärlen till sin fastighet. Utanför hämtperioden krävs en
beställning som innebär en avgift. En billigare och enklare hantering gör troligen att
fritidshusägare väljer att använda betalsopsäck i stället för att använda avfallskärlen
och beställa hämtning. Långa intervall mellan besök i fritidshuset som innebär att
avfallskärlen står lång tid på fastighetens hämtställe (ligger ibland utanför fastigheten)
kan också påverka valet.
Avtalspriset för att hämta avfall från fastighetens kärl utanför ordinarie
hämtningsperiod är betydlig högre än priset som kund betalar enligt nuvarande taxa.
Även om tjänsten är lågt prissatt nyttjas den i liten utsträckning, endast vid cirka 60
tillfällen 2017 i cirka 8 000 abonnemang. Att ersätta tjänsten betalsopsäck med enbart
beställningstjänster skulle på kort sikt innebära betydligt högre verksamhetskostnader
för insamling som inte täcks av intäkter från avgifter. Kunder som nyttjar
betalsopsäcken skulle troligt uppleva en försämrad service om tjänsten tas bort.
Avfallshämtning året om från fritidshus generellt skulle ge en betydligt högre kostnad
för en service som skulle nyttjas i en begränsad omfattning. Det innebär också att
körsträcka och drivmedelsförbrukning skulle öka betydligt mer än insamlad
avfallsmängd.
Utvecklingsmöjligheter på längre sikt skulle kunna vara behovsanpassad hämtning
med ett enkelt beställningsförfarande eller förenklad beställning av tilläggstjänster.
Det skulle kunna vara möjligt att införa genom att nyttja funktioner i
verksamhetssystemet EDP Future. Till exempel finns funktioner där kunder med
Bank-id kan göra beställningar som efter en enkel kontroll skapar order direkt i
verksamhetssystemet.
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Större förändringar kräver revidering av avfallsföreskrifter och avfallstaxa och bör
genomföras inför upphandling av insamling. Frågorna bör bevakas i
systemutvecklingen och vid kommande upphandling av insamling av hushållsavfall.
Då kan fler alternativ tas fram för hämtningsperiod, intervall och budningstjänster.
Målsättningen bör vara att erbjuda en servicenivå som är anpassad för olika typer av
boende samtidigt som transporter minimeras.
Det skulle förbättra möjligheterna för enkel och effektiv insamling men även minska
behovet av att använda betalsopsäck. Systemet med betalsopsäck kan vara möjligt att
fasa ut på sikt genom att utveckla andra tjänster och därmed efterfrågan av
betalsopsäcken Behovet att lämna hushållsavfall för tillfälliga besökare bör kunna
tillgodoses genom att campingplatser och fritidsbåtshamnar tar emot hushållsavfall
mot avgift på samma sätt som sker för latrin (flytande hushållsavfall) från husbilar
och fritidsbåtar. Servicetjänster riktade mot campare bör kunna fungera utan att
särskilda avtal finns mellan regionen och verksamhetsutövare. Regionen bör verka
för samarbetslösningar för att campare ska nyttja serviceutbud vid campingplatser
och liknande
En åtgärd på kort sikt bör vara att höja avgiften i avfallstaxan för betalsopsäcken till
100 kr per säck inklusive moms eftersom avgiften är oförändrat sedan 2008.
Beslutsunderlag

TKF tjänsteskrivelse uppdrag utredning avfall
TN §250/2017, Internbudget och budgetramar TN2018

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
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Tjänsteskrivelse
TN 2017/141
19 januari 2018

Isak Malm och Jenny Iversjö

Tekniska nämnden

Gamla växthuset, Irisdalsgatan
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Tekniska nämnden gav 2017-01-25 (TN § 28) teknikförvaltningen i uppdrag att
återrapportera situationen kring det gamla växthuset på Irisdalsgatan i Visby.
Området var skräpigt och övervuxet.
Bedömning

Teknikförvaltningen planerar att montera ner den befintliga metallkonstruktionen
och ta den tillvara. Marken på tomten ska städas upp medan träden ska skyddas från
skada. Arbetet planeras vara genomfört senast 2018-10-31.
Teknikförvaltningen avser ta kostnaderna för arbetet inom befintlig driftsbudget på
Gata/Parkavdelningen samt genom pengar från markreserven inom Plan- och
utvecklingsavdelningen.
Beslutsunderlag

TN § 25, 2017-01-25
Tjänsteskrivelse 2018-01-19
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Gata-park avdelningen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2015/2492
3 januari 2018

Anna Vigström

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Anordna en trottoar längs hela Terra
Novavägen.
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en trottoar
anläggs längs hela Terra Novavägen. Detta med motiveringen att man som gående är
utsatt för trafiken. Bussen stannar direkt vid vägkanten vilket gör det svårt för
barnvagnar och barn speciellt vintertid. I och med att området byggs ut ökar också
trafiken på sträckan.
Bedömning

Teknikförvaltningen gör bedömningen att det inte är motiverat med en trottoar längs
hela Terra Novavägen. Gång- och cykelväg finns längs hela Skogslundsvägen, längs
Terra Novavägens nordöstra sida samt inne i området. I takt med att Terra Nova
byggs ut kommer teknikförvaltningen att ytterligare utreda gång- och cykelvägarna
inne i området. Teknikförvaltningen ser även ett behov av att inventera och
tillgänglighetsanpassa busshållplatserna så att de uppfyller kraven enligt
Tillgänglighetsstrategin.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag: 2015-09-04
Tjänsteskrivelse: 2018-01-03
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Förslagsställaren
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Änr

2015 -09- O
REGION GOTLAND

Forslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

att det behovs bygga ut en trottoar längs med hela
terranova vägen.

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.

för att som det är nu är man väldigt utsatt av
trafiken .Och vid buss stoppen släpps man av direkt
på vägkanten .Blir svårt j vinter och med barnvagnar

och barn. Blir bara fler bilar i trafiken ju mer det
byggs. Ar verkligen ett behov och för allas trygghet

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

Datum

2015-09-01

S
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Namnförtydligande

annelie rieem
korgmakargatan 20
62 153 visby
conny.rieem@spray.se

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011 -03-01

Sidan 1 av 2

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2015/2396
3 januari 2018

Anna Vigström

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Anlägg cykel- och gångbanalängs Västra
Törnekviar. Överlämnas till tekniska nämnden
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en cykel- och
gångbana ska anläggas längs Västra Törnekviar. Av sammanhanget går dock att utläsa
att förslagsställaren syftar på Stora Törnekviar då förslaget är att cykel- och
gångvägen ska anläggas från Allégatan och kvarteret Adjutanten till kolonilotterna.
Bedömning

Sedan medborgarförslaget inkommit till teknikförvaltningen har en gång- och
cykelväg planerats och anlagts längs Stora Törnekviar.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag: 2015-05-18
Tjänsteskrivelse: 2018-01-03
Teknikförvaltningen
Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Förslagsställaren
Regionstyrelsen
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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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.
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personuppgifter
För att kunna fiillgöra 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

B
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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

Nämnt ecknin;

\SOSVS
Namnfortydligande
Adress
Postadress

w>

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2015/2863
19 januari 2018

Anna Vigström

Tekniska nämnden

Medborgarförslag om att ersätta parkeringsautomaterna med
parkeringskort som byts varje år. Överlämnas till tekniska
nämnden
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att
parkeringsavgifterna skall tas bort och istället ersättas med ett nytt system för pskivan. Detta med motiveringen att det kommer att vara kostnadseffektivt för Region
Gotland samt att p-automaterna bidrar till nedskräpning. Förslaget innebär att pskivan byts ut en gång per år och att gotlänningar betalar 100 till 300 kronor. De som
är sommargotlänningar eller tillfälligt vistas på ön ska betala 50 till 100 kronor. För
att skilja på dem ska p-skivorna ha olika färg beroende på år och belopp.
Bedömning

Teknikförvaltningen gör bedömningen att det inte är möjligt att ersätta pautomaterna med p-skiva. P-skivan är rikstäckande och det finns inte några krav på
utseende eller utformning. P-skivan är endast ett sätt att ange vilken tid man anlände
och kan således inte reglera avgifter för parkering.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag: 2015-10-09
Tjänsteskrivelse: 2018-01-19

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Skickas till
Förslagsställaren
Regionstyrelsen
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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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.
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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
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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
Namnförtydligande
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Adress
Postadress
E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3639
16 januari 2018

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Asfalterad gång- och cykelbana med
belysning mellan Slite och Lärbro
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall asfaltera gång och cykelbana med belysning mellan Slite och Lärbro.
Bedömning

Vägen mellan Slite och Lärbro är inte Region Gotlands utan det är Trafikverkets väg.
Region Gotland hänvisar förslagsställaren till Trafikverket med detta förslag.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20171110
Tjänsteskrivelse 20180116

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

1 (1)

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

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Änr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017-11-10
REGION GOTLAND

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

JX]
i l

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

Namnteckning
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Namnförtydligande
Adress

Postadress
E-postadress

Cv

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3637
17 januari 2018

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Belysning av gång- och cykelvägen på
vänstra sidan av Allégatan mellan Söderhemsgatan och
Kolonigatan
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall bygga ut belysningen vid ovan nämnda gator.
Bedömning

Belysningen på Allégatan kommer bytas ut till modernare armaturer. I samband med
att Region Gotland gör detta arbete kommer belysningen att ses över.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20171025
Tjänsteskrivelse 20180117

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

1 (1)

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

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Region Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Reception Visborg

2017 -10- 2 5
Sign:.

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

Belysning av gäng- och cykelvägen på västra sidan
av AHegatan mellan Söderhemsgatan och
Koloniqatan.
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.

Sträckan saknar idag belysning helt, den är starkt
trafikerad av gående och cyklande, den uppmuntrar
att cykla snabbt, även när det är mörkt. Detta
skapar osäkerhet och stor olycksrisk. Från trivselsynpunkt finns även anledning att lyfta denna del av
Visby ur sitt mörker. Behovet är säkerhet och trivsel.
Insatsen är liten men effekten blir stor!
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
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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.
Namnteckning .-*'*"

Datum

2017-10-25

>
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Namn förtydligande

^

Gunnar Gustafsson
Adress

Birkaqatan 2
Postadress

621 45 Visbv
qavh100@hotmail.com

E -postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011 -03-01

Sidan 1 av 2

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1292
18 januari 2018

Jeanette Melander

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Utökande av p-platser vid Visby Lasarett
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall bygga ett parkeringshus under mark vid sjukhuset.
Bedömning

Region Gotland har beslutat att inte bygga flera parkeringsplatser än vid platser där
det sker byte av färdsätt.
Ett parkeringshus är mycket kostsamt och enligt teknikförvaltningens uppfattning
löser det inte parkeringsproblemet vid sjukhuset.
Fastighetsavdelningen kommer tillsammans med hälso- och sjukvårdsförvaltningen
att genomföra en enkätundersökning ställd till anställda och besökare.
Beläggningsstudier kommer också att utföras.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20170329
Tjänsteskrivelse 20180118
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

1 (1)

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

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

ANKOM2017-03-29

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Gotland

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

C /f 6 H

g

fly

,/yV '

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

JP^

Jag samtycker inte till internetpublicering

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

j

Postadress
E-postadress

a/ </? l/J * ty

^ 0 (n U.».
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Roberth Östergren
Appellstigen 18
62147 Visby

*<

20170321
1

MEDBORGARFÖRSLAG'

ANKOM2017-03-2J
Region Gotland

ANKOM 2017-03-29

Utökande av p-platser vid Visby Lasarett
För att förbättra parkeringsmöjligheterna för de anställda vid Visby Lasarett
föreslår jag som medborgarförslag att nuvarande stora parkering grävs ner
ett halvt våningsplan och att det gjuts ett parkeringsplan ovanför.
Detta skulle medföra att ett antal p-platser tillföres och att utsikten för
intilliggande fastigheter inte stör så mycket.
Våningsplanen skulle kunna utföras som typ " åhlens-parkeringen".

Visby dag som ovan:
loberth Östergren

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/2327
18 januari 2018

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Ändrad hastighetsbegränsning på
Vallérsgatan i Visby och uppföring avväghinder
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall ändra hastighetsbegränsningen på Vallésrgatan i Visby.
Bedömning

Vallérsgatan har haft hastighetsbegränsning till 30 km/h sedan 2003-04-01. Besluts
nr: 6/2003.
Väghinder görs inte på villagator i 30-områden.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20170605
Tjänsteskrivelse 20180118

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

1 (1)

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

Tjänsteskrivelse
TN 2017/2334
18 januari 2018

Jeanette Melander

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Ansvarsfördelning mellan gående, cyklister
och bilister i korsningen Österväg och Kung Magnus väg
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall utreda och publicera hur ansvarsfördelningen blir vid olyckor mellan fotgängare,
cyklister och bilister vid korsningen Österväg- Kung Magnus väg.
Ärendebeskrivning

Trafikförordning (1998:1276)
För fordon gäller 2 kap. Bestämmelser för alla trafikanter.
Grundbestämmelser
1 § För att undvika trafikolyckor skall en trafikant iaktta den omsorg och varsamhet
som krävs med hänsyn till omständigheterna. Trafikanten skall visa särskild hänsyn
mot barn, äldre, skolpatruller och personer som det framgår har ett funktionshinder
eller en sjukdom som är till hinder för dem i trafiken.
En trafikant skall uppträda så att han eller hon inte i onödan hindrar eller stör annan
trafik.
En vägtrafikant skall visa hänsyn mot dem som bor eller uppehåller sig vid vägen.
Bedömning

Om man som cyklist kommer från Öster och skall mot Österport lämnar cyklisten en
gågata och har då väjningsplikt mot de fordon som kommer på Kung Magnus väg.
Kommer man från motsatt håll gäller väjningsplikt då skyltar finns från detta håll.
Det är inget övergångsställe utan en passage för fotgängare och cyklister. Det innebär
att det är ömsesidig hänsyn som ska iakttas.

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/2334

När man anlägger sådana passager skapar det en viss osäkerhet vilket medverkar till
att samtliga visar varandra hänsyn. Sedan man gjorde om denna passage har inga
olyckor rapporterats.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20170615
Tjänsteskrivelse 20180118
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

2 (2)

Region

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Anr

Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017 -06- 1 5
l

Förslaget

REGION GOTLAND

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

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter^ki på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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För att kunna fullgöra uppgiften
att handlägga ditt medDOTgarförsIag kommerflmafV^v ^ v
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
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Förslagsställare m. m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokfbrd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt^förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2016/111
19 januari 2018

Isak Malm

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Byt ut metallocken på dag- och
avloppsbrunnarna
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall byta ut locken på våra dag-/avloppsbrunnar och ersätta dem med
gotlandsmotiv.
Bedömning

Med anledning av Region Gotlands besparingspaket 2017-2019 avslås
medborgarförslaget.
En bedömd kostnad ligger per brunnslock på c:a 1500-2000:- i inköp. Utöver detta
måste många brunnar grävas om och då hamnar kostnaden grovt på c:a 25.000:- per
brunn. I Visby finns över 1000 brunnar.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag: 2015-11-20
Tjänsteskrivelse: 2018-01-19
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Förslagsställaren
Regionfullmäktige
1 (1)

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

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2015-11-20
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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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
Förslagsställare m. m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokfbrd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress
Postadress
E-postadress

Å fr)
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2016/2770
25 januari 2018

Anna Vigström

Tekniska nämnden

Rf § 213 Medborgarförslag: Anlägg en rondell på
Skarphällsgatan vid Interiörbutiken
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att en
cirkulationsplats ska anläggas på Skarphällsgatan. Motiveringen är att
trafiksituationen på Skarphällsgatan i dagsläget är problematisk och att en
cirkulationsplats skulle förbättra trafikflödet.
Bedömning

Gällande detaljplan för Skarphällsområdet medger inte en cirkulationsplats på
Skarphällsgatan. I detaljplanen finns ett beslut om att begränsa antalet in- och
utfarter, detta med syftet att förbättra trafikflödet och öka säkerheten för alla
trafikgrupper i området.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag: 2016-11-07
Tjänsteskrivelse: 2018-01-25
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

1 (1)

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

Region

MEDBORGARFORSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2016-11-07
REGION GOTLAND

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

P<1
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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 ,
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Namn förtydligande
Adress
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Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1289
22 januari 2018

Jeanette Melander

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Att anlägga en gång- och cykelbana mellan
Visby Airport och Lummelundsväg
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall anlägga en gång- och cykelbana mellan Visby flygplats och Lummelundsväg.
Bedömning

Det finns en framtagen utredning som påvisar bristen och saknaden av gång- och
cykelbana ner till flygplatsen. Region Gotland har med i planeringen att anlägga en
gång- och cykelväg men det finns inga medel för det i år.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20170403
Tjänsteskrivelse 20180122
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

1 (1)

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

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2017 -04- O 3
REGION GOTLAND

Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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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.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarfbrslag 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 medborgarfbrslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

[E]
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokford på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarfbrslag.
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2016/110
22 januari 2018

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Belysning på strandpromenaden mellan
ringmurens slut och lasarettet
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall sätta upp belysning på strandpromenaden mellan ringmurens slut och sjukhuset.
Bedömning

Det finns belysta alternativa vägar till sjukhuset. Behov att belysa strandpromenaden
finns men i 2018 års budget finns inte anslagen för att bygga ut belysningen.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20151126
Tjänsteskrivelse 20180122
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

1 (1)

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

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2015-11- 26
REGION GOTLAND

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

Sätta upp belysning på strandpromenaden mellan
ringmurens slut och lasarettet

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.

När man på kvällstid går strandpromenaden från
hamnen är det fint med all belysning men när man
kommer bort till slutet av ringmuren då blir det
beckmörkt tills man kommer fram till lasarettet

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
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

2015-11-23

OVHJLA/N- Cyxxj_
Namnförtydligande

.

OOe^Xy^j^^
l

Sven-Ove Westberq
Slåttergatan 29

vv_3

Adress

Postadress

621 54 VISBY
E-postadress

evonevs@hotmail.com
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2016/2610
22 januari 2018

Anna Vikström

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Övergångsställe över Fältgatan vid
Artillerigatan. Övergångsställe vid Artillerigatan och
korsningen vid Havdervägen. Röd ljus vid rondellen Stora
Törnekviar Allégatan
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall anlägga övergångställen vid korsningen Fältgatan/Artillerigatan samt
Artillerigatan/Havdervägen. Ytterligare föreslås en signalreglering vid
övergångsstället i cirkulationen Stora Törnekviar/Allégatan.
Bedömning

Övergångsställen anläggs främst där det anses vara så mycket trafik att det är svårt att
ta sig över utan stöd av ett övergångställe. Generellt anläggs inte övergångsställen
inom områden med 30 km/h som maxhastighet.
Eftersom den högsta tillåtna hastigheten på sträckan är 30 km/h har
teknikförvaltningen gjort bedömningen att det är säkrare med passager. Vid passager
tenderar det att finnas en ömsesidig uppmärksamhet mellan bilister, fotgängare och
cyklister.
Teknikförvaltningen gör bedömningen att konkurrensen om framkomlighet vid
cirkulationen som ansluter till Stora Törnekviar och Allégatan inte är så stor att det
krävs signalreglering.
Teknikförvaltningen kommer att genomföra en trafikmätning i området för att
utvärdera om hastighetsbegränsningen överträds. Även skyltningen i området
kommer att ses över.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20161003
Tjänsteskrivelse 20180122
1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2016/2610

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

2 (2)

MEDBORGARFÖRSLAG

i

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2016 -10- O 3
REGION GOTLAND

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

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

O

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

Namnjsskning
Namnförtydligande

Adress

JL

Postadress
E-postad

cfvC

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/615
22 januari 2018

Jeanette Melander

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Återupprusta delar av vägbelysning i
Vägume, Lärbro
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall återupprusta belysningen i Lärbro Vägume.
Bedömning

Trafikverket är väghållare för platsen och Region Gotland sätter inte upp belysning
där Region Gotland inte är väghållare.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20161229
Tjänsteskrivelse 20180122
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

1 (1)

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

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2016 -12- 2 9
REGION GOTLAND

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

rm-

r
/W.

v
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.
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//'/
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d
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Information om behandling av personuppgifter ^jp^/ ) ^ ' na
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medbofgarförslagncofnmer 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

[E]

Jag samtycker inte till internetpublicering

f~]

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.
Namntecknir

Datum

Namnförtyligande
Adress
Postadress
E-pos
E-postadress

SI

.

/

^ /? O

a t /'. S C
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2015/2257
24 januari 2018

Jeanette Melander

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Sommarparkeringskort
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall förenkla processen i samband med betalning för parkering.
Bedömning

Teknikförvaltningen är mån om att följa den digitala utvecklingen i applikationer för
betalning utav parkeringsavgifter. Det är av den anledningen Region Gotland valt att
använda tjänster som bland annat parkster och sms- betalningsfunktionen.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20150624
Tjänsteskrivelse 20180124
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

1 (1)

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

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2015 -06- 2 4
REGION GOTLAND

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

bommarparkenngskorT

Motivering
Skriv här vårtor 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.

För att förenkla och snabba upp processen i
samband med betalningen för parkering skulle det
vara stora fördelar att införa ett speciellt
sommarparkeringskort som kan finnas tillgänglig i
lämpliga butiker. Månqa äldre som har svårt att
onödiga sträckor till och från bil samt problem med
köande vid själva betalningen skulle undvikas.
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

jx]
l l

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är foUtbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inie kan béhänjjfe^sorn ett ineuburgärfurslag,
Datum

2015-06-22

Namnteckning

£/£lJ
Cs^rjfr*c^rjfé^f
/ c^_—»_

Namn förtydligande

Affe Andersson
Väte, Kvie 500
623 78 Klintehamn
affeaxel@comhem.se

Adress

Postadress

E-postadress
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2016/2613
25 januari 2018

Jeanette Melander

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Nya vägskyltar på Artillerigatan i Visby
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att anslutande gator
till Artillerigatan ska skyltas med väjningsplikt. Förslagsställaren föreslår även att
Region Gotland ska anlägga ett övergångsställe vid korsningen på Artillerigatan.
Bedömning

Övergångsställen anläggs främst där det anses vara så mycket trafik att det är svårt att
ta sig över utan stöd av ett övergångsställe. Generellt anläggs inte övergångsställen
inom områden med 30 km/h som maxhastighet.
Eftersom den högsta tillåtna hastigheten på sträckan är 30 km/h har
teknikförvaltningen gjort bedömningen att det är säkrare med passager, vid passager
tenderar det att finnas en ömsesidig uppmärksamhet mellan trafikanter.
Hastigheterna tenderar att öka när högerregeln försvinner, även uppmärksamheten
hos trafikanter minskar. Teknikförvaltningen gör därför bedömningen att
högerregeln även fortsättningsvis ska gälla på platsen.
Teknikförvaltningen kommer att genomföra en trafikmätning i området för att
utvärdera om hastighetsbegränsningen överträds. Även skyltningen i området
kommer att ses över.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2016-10-21
Tjänsteskrivelse 2018-01-25

1 (2)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2016/2613

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

2 (2)

