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Teknikförvaltningen/Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/242
16 april 2018

Björn Wallentin

Tekniska nämnden

Remiss - Ansökan om tillstånd för offentlig tillställning - Bauer
Media / NRJ
Förslag till beslut



Tekniska nämnden beslutar att i enlighet med Taxa för upplåtelse av offentlig
plats § 10/11 sänka taxan för NRJ till 0 kr.
Beslutet avser perioden 2018-07-09 till 2018-07-29.

Sammanfattning

En ansökan om upplåtelse av allmänplatsmark har inkommit till tekniska nämnden,
Bauer Media AB/Radiokanalen NRJ, nedan kallad sökande, vill sända live från
Gotland under sommaren 2018 under parollen NRJ sommar på Gotland.
Varumärkesexponeringen för varumärket Gotlands räkning uppskattas till 4 164 000
SEK brutto. Sökande vill som motprestation stå avgiftsfritt på av Region Gotland
angiven plats i Visby hamn enligt angivna datum ovan. Sökande sände sommaren
2017 från Kallbadhuset i Visby. I år vill man bredda budskapet till att Gotland är
mycket mer än en afterbeach/partyställe och lyfta fram Gotlands landsbygd,
näringsliv och intressanta kultur- och idrottsarrangemang.
Syfte

Det övergripande syftet ur Region Gotlands synvinkel är att exponera och stärka
varumärket Gotland och Gotlands attraktionskraft på nationell nivå för en målgrupp
vi annars har svårt att nå, ålder 15-25 år.
Ett annat syfte är att Region Gotland vill stärka näringslivet på Gotland genom att
möjliggöra en ny form av samarbete med en rikstäckande kanal, där positiv
storytelling, produktplaceringar, happenings och events kan ske över hela ön. I
förlängningen bidrar också det till att förstärka varumärket Gotland och Gotlands
attraktionskraft.
Ett tredje syfte är att skapa, bevara och/eller förstärka intrycket att Gotland är en
attraktiv plats att arbeta och bo på. Här ges även en möjlighet att förbättra det
gotländska företagsklimatet då Region Gotland skapar förutsättningar till en medial
plattform.
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Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/242

Mål

-

Exponering av varumärket Gotland och Gotlands attraktionskraft under en
period då många är lediga och har möjlighet att bilda positiva associationer.

-

Nå även en yngre målgrupp både lokalt och nationellt med budskapet att hela
Gotland är attraktivt och levande.

-

Förbättra företagsklimatet genom att ge näringslivet förutsättningar till ett
unikt samarbete.

Horisontella perspektiv

Folkhälsa
Rätt satsningar på evenemang kan bidra till ökad tillväxt för regionen och på så sätt
göra Gotland till en attraktivare plats att bo, arbeta och besöka. Genom evenemang
kan en regions identitet och image stärkas vilket skapar en stolthet och samhörighet
hos områdets näringsliv och invånare. Rätt evenemangssatsningar i en region kan
därmed bidra till ett ökat välmående och livskvalitet hos sina i invånare.
Integration
Evenemang bidrar till att skapa naturliga mötesplatser och gemenskap över åldrar och
kulturella gränser. Sökande kommer att sända live från Gotland under fem veckor och
har som avsikt att under perioden skapa en mötesplats vid studion på anvisad plats i
inre hamnen dit alla är välkomna.
Miljö
Bauer Media AB måste minst uppfylla Region Gotlands miljömål under sin vistelse på
Gotland, se https://www.gotland.se/ekokom.
Genomförande

Sökande kommer under fem veckor att sända radio under parollen NRJ sommar på
Gotland 2018. Under vecka 26 och 27 sänder NRJ från Kallis på grund av att
markupplåtelse inte medges under Almedalsveckan på önskad plats. Under v 28 till
och med vecka 30 kan Region Gotland upplåta plats på Hamnplan som har god
genomströmning både av gotlänningar och besökare. Den anvisade platsen är vid
hamnen mellan Campus Gotland och inre småbåtshamnen, se karta.
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Tjänsteskrivelse
TN 2018/242

Kostnads- och finansieringsbudget

En förutsättning för sökande är att upplåtelsen sker utan kostnad. Detta är möjligt
under följande förutsättningar;
1. I taxan för upplåtelse av offentlig plats1 så saknas en taxa för denna
upplåtelseform, dvs någon form av samarbete. Tekniska nämnden kan enligt
§ 10 ”Om det finns särskilda skäl med hänsyn till omfattning, ändamål och övriga
omständigheter …. sätta ned avgiften i det enskilda ärendet.” Tekniska nämnden
bemyndigas enligt § 11 ”också rätt att besluta om avgift för sådan upplåtelse av
offentlig plats som ej reglerats i ovanstående bestämmelser.”
I detta fall möjliggörs det för tekniska nämnden att låta upplåtelsen ske utan
kostnad för sökande om nämnden bedömer att vinsten/
marknadsföringseffekten av upplåtelsen är önskvärd för Region Gotland med
syfte att uppnå ovanstående mål.
2. Kommunallagen (2017:725)2 kap 2 § 8 Kommuner och landsting får genomföra
åtgärder för att allmänt främja näringslivet i kommunen eller landstinget.
Individuellt inriktat stöd till enskilda näringsidkare får lämnas endast om det finns
synnerliga skäl för det.
Utifrån lagtexten att det inte skall ses som ett individuellt inriktat stöd så
skall, om tekniska nämnden medger sökande upplåtelse utan avgift, samma
typ av upplåtelse kunna ske till andra sökande om den/de upplåtelsen/erna
bedöms uppnå samma mål eller andra önskvärda mål för Region Gotland.
Den bedömda kostnaden för upplåtelsen är enligt Taxa för upplåtelse av offentlig
plats § 3 Övrig upplåtelse på 103 kr/kvm/dag. Ytan som ansökan gäller är 8 m x
8 m kvm och det är 20 dagar. Uträkningen blir som följer;
8 m x 8 m x 103 kr/kvm/dag x 20 dagar =>131 840 kr.
Uppföljning/resultat

Uppföljning sker av Regionstyrelseförvaltningen
 Genom uppföljning av lyssnarsiffrorna och avstämning med NRJ, efter
sommaren.
 Genom avstämning med näringslivet (genom Tillväxt Gotland) om vilka och hur
många insatser som genomförts som är applicerbart på målen som gjorts.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen och teknikförvaltningen har gemensamt gjort
bedömningen att samarbetet överensstämmer väl med de insatsområden som Region
Gotland har ambitionen att stärka både i det regionala utvecklingsprogrammet Vision
Gotland 2025, i Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020 (Gotlands attraktionskraft,
varumärket Gotland och företagsklimat) samt Fokusområdet kulturdriven tillväxt
och innovation från Region Gotlands kulturplan.
Beslutsunderlag

TN 2018/242 Ansökan om tillstånd för offentlig tillställning
Taxa för upplåtelse av offentlig plats
Ordningslagen 2017:725
Tjänsteskrivelse 2018-04-16

1
2

https://www.gotland.se/48926
https://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/kommunallag-2017725_sfs-2017-725
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Tjänsteskrivelse
TN 2018/242

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Teknikförvaltningen, Planering och utvecklingsavdelningen
Regionstyrelsen
Regionstyrelseförvaltningen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/125
28 mars 2018

Isak Malm

Tekniska nämnden

Ramavtal avseende; Vinterväghållning av statsbidragsvägar samt
tätortsvägar på landsbygden
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar i upphandling av vinterväghållning av statsbidragsvägar
samt tätortsvägar på landsbygden, att:


i enlighet med Teknikförvaltningens förslag godkänna tilldelningsbeslutet,



ramavtal tecknas.

Ovanstående beslut förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen, Gata- Parkavdelningen har genomfört en upphandling i syfte
att upphandla ett ramavtal, med ett antal entreprenörer för snöröjning och
halkbekämpning av tätortsvägar och enskilda vägar med statsbidrag på gotländska
landsbygden.
Gotland har delats in i 10 distrikt. Anbud lämnats för samtliga av de i
förfrågningsunderlaget redovisade distrikten.
Ekonomiskt mest fördelaktiga anbudet antas för varje distrikt, baserat på kriterium
pris, där anbudspriset utgör hela bedömningen i utvärderingen för respektive distrikt.
Anbudens jämförelsepriser framgår av Anbudssammanställningen.
Förvaltningen har för avsikt att teckna ramavtal, med en entreprenör per distrikt,
med samtliga villkor fastställda.
Avtalen kommer att gälla för perioden, från 2018-10-01 till och med 2021-04-30.
Med möjlighet till förlängning, ett år, med oförändrade villkor. Efter avtalstidens
utgång, upphör avtal utan föregående uppsägning.
Ärendebeskrivning

Upphandling med öppet förfarande enligt lagen om offentlig upphandling (LOU,
2016:1146).
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Beslutsunderlag

Tilldelningsbeslut samt Upphandlingsprotokoll med förslag till ramavtalsleverantör
för redovisade distrikt, 1-10, distribueras vid mötet.
Tjänsteskrivelse 2018-03-28

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Godkänt tilldelningsbeslut, Isak Malm
Skannad kopia på tilldelningsbeslut samt protokollsutdrag, Roland Pettersson
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/290
13 april 2018

Anders Fagerberg

Tekniska nämnden

Projekt nr: 10420 Byggnation av nytt badhus i Visby,
konsultupphandling till förstudie.
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden beslutar att anta anbud från XX och begär samtidigt
finansiellt igångsättningstillstånd.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

En stor del av landets ca 450 offentliga badanläggningar byggdes för 50-60 år sedan
och kommer inom de närmaste åren att uppnå sin tekniska livslängd. Sveriges
kommuner står inför ett vägval att reinvestera stora belopp i sina befintliga
anläggningar alternativt att avveckla för att sedan satsa på nybyggnation.
Regionstyrelsen, tekniska nämnden och kultur- och fritidsnämnden fick i uppdrag av
regionfullmäktige (2017-06-19, §87) att till budgetavstämningen 2017 återkomma
med en statusrapport angående befintligt skick för Region Gotlands sim- och ishallar.
Svaret i rapporten (2017-10-26, §272) bekräftar ålderstigna badanläggningar i behov
av underhåll samt styrning i vägvalet mellan reinvesteringar och nybyggnation.
Valet att bygga ny badhusanläggning och hur denna bör utformas kompliceras av ett
samhälle i ständig förändring. Därför är ett väl underbyggt beslutsunderlag en
förutsättning för att i största möjliga utsträckning möta medborgarnas behov av
badhustjänster.
Teknikförvaltningen har fått i uppdrag av Regionstyrelseförvaltningen att presentera
en förstudie som ska utgöra beslutsunderlag för vidare beslut om byggnation av nytt
badhus.
Förstudien ska arbetas fram i samarbete med konsult som har stor dokumenterad
erfarenhet från utredningar inom badhusområdet samt förstudier för badhus.
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Ärendebeskrivning

Förstudien förväntas innehålla och uttömmande redogöra för följande:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Nulägesanalys
Omvärldsanalys
Behovsanalys
Lokalprogram (eventuellt i senare skede)
Drifts- och ägandeformsanalys
Kostnads- och intäktsanalys
Utreda byggnations- och driftskonsekvenser av att kombinera badhus och ishall
vid nyproduktion
Rekommendation av ny anläggning
Förslag till geografis placering av ny anläggning samt samhällsanalys (Gutavallen
eller Visborg)
Rekommendation av drifts- och ägandeform
Visuell illustration av rekommenderad anläggning
Fortsatt tidplan och process

Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att upphandling av konsult ska genomföras.
XX anbud har inkommit. Teknikförvaltningens bedömning är att anbudet från XX är
mest fördelaktigt och bör antas.

Kostnader
Konsult upphandlas enligt fast timkostnad och ersättning kommer vara som rörlig
ersättning. Uppskattad totalkostnad för konsultuppdrag är 500 000 kr.
Anbud

x kr/timme

Uppskattad konsultkostnad

500 000 kr

Tillägg (ändringar och tillägg)

200 000 kr

Byggherreomkostnader

800 000 kr

Summa

1 500 000 kr

Finansiering
Investering RSF

1 500 000 kr
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Tjänsteskrivelse
TN 2018/290

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-04-13
Anbudsöppningsprotokoll
Presentation på sammanträde

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Åsa Högberg
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/915
16 april 2018

Parkeringsavgifter
Förslag till beslut
Tekniska nämnden

Tekniska nämnden beslutar:


att teknikförvaltningen får i uppdrag att beställa beläggningsstudier
på parkeringar i Visby av en oberoende part. Beläggningsstudierna
ska genomföras under sommaren 2018.



att beslut om nya parkeringsavgifter kommer tas efter att
beläggningsstudier är genomförda och parkeringsstrategin är
antagen.

Sammanfattning

Önskemål om ändringar av parkeringsregleringar har inkommit till tekniska
nämnden.
Bedömning

Innan parkeringsregleringar och parkeringsavgifter ändras föreslås att
beläggningsstudier genomförs och parkeringsstrategin antas. Parkeringsstrategin
planeras att antas under hösten 2018.
Beslutsunderlag

Yrkande från Moderaterna och Liberalerna.
Tjänsteskrivelse 2018-04-16
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Förslag till tekniska nämnden.

Vi har återigen inte förmått presentera en fungerande, genomarbetad och en med
näringslivet utarbetad plan för parkeringar. Skall man se detta ur ett positivt perspektiv så
ger detta oss möjligheten att utarbetat en strategi i samråd med, bland annat, Visby
Centrum. Det finns ett remissvar från Visby Centrum som vi nu föreslår prövas.
Moderaterna och Liberalerna vill att vi nu från 2018 inför 2‐timmars fri parkering hela året,
även sommartid. Visby Centrum, som representerar alla de handlare i Visby innerstad (till
viss del även Östercentrum) som kämpar för sin överlevnad är beroende av dessa 2 fria
timmar, det har presenterats i flertal utredningar. Vill vi ha en levande handel är detta av
yttersta vikt att pröva.
Moderaterna och Liberalerna yrkar därför på att det skyndsamt möjliggörs för 2‐timmars fri
parkering året runt enligt det remissvar Visby Centrum har lämnat in.

Patrik Thored

Claes Nysell

Teknikförvaltningen

Ärendenummer Information
2017/16

Projektavdelningen

Datum 19 april 2018

TNau/TN Mars 2018

Preliminär Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen
April 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

Projekt

Typ av
upphandling

Verksamhet

FFU ut

Beslut i TN
eller TNau

Tid för beslut

Ä

VA ledning Västergarn
Klintehamn

Entreprenad

TKF/Projavd

Aug
2018

TNau

Sept 2018

Ä

Reservkraft Visby lasarett

Entreprenad

TKF/Projavd

TN

Maj 2018

Gråbo skolan ombyggnad
kök

Entreprenad

TKF/Projavd

April
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

TKF

TNau el TN

Aug 2018

Ä

Ramavtal projektledare
bygg

Vår
2018

Katthammarsvik ARV

Entreprenad

TKF

Aug
2018

TNau

Nov 2018

Infodring av Spillvatten-

Entreprenad

TKF

April
2018

TNau

Juni 2018

ledningar.
Ä

Exploatering Gator på A7området etapp 3

Entreprenad

TKF

April
2018

TN

Juni 2018

Ä

Exploatering VA på A7området etapp 3

Entreprenad

TKF

Mars
2018

TN

Maj 2018

Södra Linan etapp 3

Entreprenad

TKF

Jan
2018

TN

Mars 2018

Södra Linan etapp 4

Entreprenad

TKF

Feb
2018

TN

Maj 2018

Södra Linan etapp 5

Entreprenad

TKF

April
2018

TN

Juni 2018

Södra Linan etapp 6

Entreprenad

TKF

Juni
2018

TN

Aug 2018

Teknikförvaltningen
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Ä

Permanent gångbro vid
kryssningskajen.

Entreprenad

TKF

April
2018

TN

Juni 2018

Slite deponi utbyggnad

Entreprenad

TKF

April
2018

TN/RF

Juni 2018

Visby ÅVC ombyggnad

Entreprenad

TKF

April
2018

TN

Juni 2018

Visby lasarett ombyggnad

Entreprenad

TKF

Mars
2018

TN

April 2018

Gnisvärd VA utbyggnad

Entreprenad

TKF

Jan
2018

TN

Mars 2018

Konstgräs vid Säve

Entreprenad

TKF

April
2018

TNau

April 2018

AMV avd C2

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

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

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3712
27 mars 2018

Anders Fagerberg

Tekniska nämnden

Ombyggnad Visby lasarett avd C2
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden beslutar att anta anbud från XX och begär samtidigt
finansiellt igångsättningstillstånd.
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Arbetsmiljöverket har påtalat brister i arbetsmiljön på Visby lasarett. Påpekandet
gäller att det är för trångt i vårdsalarnas hygienrum. Teknikförvaltningen har fått i
uppdrag av Hälso- och Sjukvårdsförvaltningen att åtgärda bristerna på avdelning C2
norr. Avdelningar C3 och C4 har åtgärdats tidigare.
I samband med ombyggnationer, föranledda av beslut från Arbetsmiljöverket,
kommer periodiskt underhåll att utföras i 14 vårdsalar på C2. Underhållsarbeten är
ett uppdrag från Fastighetsförvaltningsavdelningen på Teknikförvaltningen.
Vårdsalarna ska samtidigt utrustas med taklyftar.

Ärendebeskrivning

Ombyggnaden som denna entreprenad avser består i att ett nytt hygienrum, ett
samtalsrum, två expeditioner, ett samtalsrum och ett förråd byggs i mitten av
rundeln, i det s.k. navet. Befintliga rum i navet rivs. Samtidigt ska även två
personalrum, ett kök samt ett matrum för patienter byggas på avdelningen.
Det periodiska underhållsarbetet består i att renovera 14 vårdsalar. Renoveringen
består bl.a. av nya ytskikt (golvmattor, undertak, belysning, väggar). Utöver
underhållsarbete ska även taklyftar monteras i samtliga vårdsalar.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att entreprenaden ska genomföras.
XX anbud har inkommit. Teknikförvaltningens bedömning är att anbudet från XX är
mest fördelaktigt och bör antas.
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Tekniska nämnden

Delårsrapport nr 1 år 2018
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner delårsrapport nr 1.

Sammanfattning

Delårsrapport nr 1 har sammanställts för teknikförvaltningen. Delårsrapporten
omfattar perioden januari-mars 2018.

Bedömning

Förvaltningens bedömning är att teknikförvaltningens ekonomi är i balans vad gäller
de avgiftsfinansierade verksamheterna. När det gäller de skattefinansierade
verksamheterna så är det en negativ obalans.
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1 Sammanfattande kommentar om måluppfyllelsen
Snö- och halkbekämpning har under årets första månader inneburit en hård arbetsbelastning på teknikförvaltningen. Stora insatser har fått göras inom snöröjningen pga. den
stränga vintern. Vintern har också inneburit att vägnätet drabbats av tjälskador vilket inneburit att skador uppstått.
Inom fastighetsförvaltningen har den stränga vintern inneburit ökade kostnader för uppvärmning av lokaler. Under mars månad var det 2 grader kallare än normalt vilket är
mycket. Ökade kostnader för el har även konstaterats, vid en jämförelse med föregående år.
Arbetet med att ta fram ett nytt trafikförsörjningsprogram pågår för fullt. Målsättningen är
att det nya trafikförsörjningsprogrammet ska antas i regionfullmäktige under 2018.
Medborgardialogmöten om framtidens kollektivtrafik pågår runt om på ön. Totalt ska 8
serviceområden och gymnasiet i Visby besökas.
Hamnavdelningen tog den 29 mars 2018 över kryssningskajen från projektorganisationen.
Det återstår nu några mindre arbeten på anläggningen men de kommer vara klara till första
anlöpet den 16 april. En del arbete med infrastrukturen runt anläggningen pågår fortfarande.
VA-projektering och exploatering pågår i flera större projekt just nu, bland annat Kvarnåkershamn på södra Gotland. Antalet planremisser för nya exploateringsområden har fördubblats sedan 2012 och förväntas öka ytterligare. Det är även ett stort tryck på önskemål
om nyanslutningar för vatten och avlopp sedan ett flertal år tillbaka vilket accentuerats av
den faktiska vattensituationen sedan 2016.
Periodens resultat för Teknikförvaltningen är positivt med 1 164 tkr (2 735 tkr). Den ekonomiska helårsprognosen visar på ett positivt resultat med 13 517 tkr. Den positiva prognosen beror i huvudsak på att avskrivningstiderna för anläggningstillgångarna ändrats och
förlängts. Den skattefinansierade verksamheten redovisar ett prognostiserat underskott
med -15 446 tkr vilket förklaras av underskott inom kollektivtrafiken, statsbidrag för enskilda vägar och kryssningsverksamheten. Det kommer att krävas ett antal åtgärder för att
styra upp ekonomin inom den skattefinansierade verksamheten.
Teknikförvaltningens personalkostnader för perioden uppgår till 39 614 tkr (37 184 tkr),
vilket är ett överskott mot periodens budget med 5 260 tkr. Den positiva avvikelsen beror
på att ett flertal tjänster är vakanta.
Tekniska nämndens investeringsutgifter 2018 beräknas bli 626 147 tkr, vilket är inom ramen för investeringsbudgeten som uppgår till 759 942 tkr. Investeringsutgifterna för perioden uppgår till 94 013 tkr (82 609 tkr).
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2 Väsentliga/kritiska händelser
2.1 Gata parkavdelningen
Snö- och halkbekämpning har under årets första månader inneburit både en mycket hård
arbetsbelastning på gata parkavdelningen men innebär även att driftbudgeten kommer att
överskridas med c:a 1 000 tkr. Underskottet är svårt att beräkna eftersom oktober-december 2018 återstår.
Säsongsrekryteringarna för gata parkavdelningen (c:a 30-35 stycken/år) har varit problematiskt i inledningen av 2018. Den privata marknaden kan erbjuda bättre löneläge och anställningstid. Vakansläget är c:a 6-8 stycken för närvarande.

2.2 Hamnavdelningen
El-anslutning av fartyg i linjetrafiken – Projektet el-anslutning av fartyg i Visby hamn är
försenat och Mark- och Miljödomstolen har förlängt tiden för villkoret till 2019-01-31.
Tekniska nämnden tilldelade ånyo en entreprenör kontrakt i mars och avtal har tecknats.
Entreprenören har startat upp projekteringen i ett högt tempo och projektet bedöms klara
tidskravet enligt miljödomen.
Försäljning av hamnar – Det pågår ett gemensamt arbete tillsammans med RSF och SBF
för att fullfölja hamnstrategin och försälja hamnar där prioritet är de hamnar som bedöms
kunna säljas direkt utan att exempelvis planarbete skall utgöra en del i försäljningsprocessen. Dialog om direktförsäljning till arrendatorerna av följande hamnar förs: Flundreviken,
Hallshuk, Lännahamnen, Katthammarsvik och Gnisvärd. Beslut om försäljning av hamnarna i Burgsvik och Vändburg är även fattade men processerna har inte slutförts.
Kalkutlastning i Klintehamn – Den hittills genomförda verksamheten har gått bra och
genomförts väl inom gällande miljötillstånd. Vår nya kund SMA Mineral AB planerar nu
för en utlastning av cirka 100 000 ton kalksten under 2018. Utvärdering av kalkutlastning
från Klintehamns hamn kommer att ske under året och då kommer även slutsatser för
framtida verksamhet att kunna dras.
Kryssningskaj Visby – Region Gotlands fastighetsägare Hamnavdelningen tog den 29
mars 2018 över kryssningskajen från projektorganisationen. Det återstår nu några mindre
arbeten på anläggningen men de kommer vara klara till första anlöpet den 16 april. Hyresgästen Copenhagen Malmö Port (CMP) övertar anläggningen den 2 april 2018. En del arbete med infrastrukturen runt anläggningen pågår fortfarande.
Bunkring ship to ship Visby - Linjetrafiken försörjer sedan årsskiftet sina stora fartyg
med bunker (bränsle i form av olja) genom bunkring ship to ship inom hamnens vattenområde i Visby. Arbete med att få tillstånd för att även kunna genomföra ship to ship bunkring med Liquefied Natural Gas (LNG) pågår tillsammans med såväl rederi som leverantören av LNG.
Precisering riksintresset för hamnarna i Visby och Klintehamn – Trafikverket har
startat upp arbetet med att precisera riksintresset för hamnarna i Visby och Klintehamn.

5

Regionen deltar med bred kompetens från såväl RSF, TKF och SBF. Arbetena bedöms
pågå under hela 2018. Parallellt med detta pågår även ett intensivt arbete med Program för
Klintehamn 2030 som beslutats av regionstyrelsen.

2.3 VA-avdelningen
VA-planen och att säkra vattentillgången - VA-strategin blev antagen av regionsfullmäktiga 2017-12-18 och arbetet med VA-planen har fortsatt under årets första månader.
Det färdiga resultatet av VA-planen blir ett dokument bestående av sju delplaner som är
framarbetade och kvalitetssäkrade av både teknik- och samhällsbyggnadsförvaltningarna.
Samlingsdokumentet med systemlösningar för framtida VA-försörjning går först till tekniska nämnden för antagande innan regionstyrelsen. Tillgången på kompetens och kunskap
inom VA utgör den särdeles största risken att Region Gotlands VA-plan inte kan hålla den
planerade utbyggnadstakt som är beslutad av regionfullmäktige.
Rekryteringsläget för VA-ingenjörer och projektledare med VA-kompetens är fortsatt
mycket svårt. Personal med relevant utbildning inom vatten och avlopp är svåra att rekrytera trots marknadsföringskampanj i samband med stadsutbyggnadsprojekten har skett
både via annonser och sociala medier. Intressanta kandidater har sökt.
VA-projektering och exploatering pågår i flera större VA-projekt just nu, bland annat
Kvarnåkershamn på södra Gotland. Antalet planremisser för nya exploateringsområden har
fördubblats sedan 2012 och förväntas öka ytterligare. Det är även ett stort tryck på önskemål om nyanslutningar för vatten och avlopp sedan ett flertal år tillbaka vilket accentuerats
av den faktiska vattensituationen sedan 2016.
Kommunikation - Under våren kommer kundtjänsts nya öppettider mellan klockan 7-17
att öka tillgängligheten för våra VA-kunder vilket upplevs som mycket positivt för verksamheten.
Digitalisering av VA’s interna projekt – ett arbete har påbörjats för att VA-avdelningens
tidredovisning ska göras via försystemet KomMa vilket kommer att innebära att all interndebiteringen som tidigare gjorts manuellt blir effektiviserat.
Attrahera medarbetare - I årets lönerevision har även VA-verksamheten haft en lönesatsning för årets prioriterade grupper såsom assistenter, arbetsledare och tekniker med yrkesutbildning.
För att få en bättre arbetsmiljö inom VA-verksamheten som finns inom två avdelningar
inom teknikförvaltningen, finns en styrgrupp beståendes av verksamhetens chefer. Under
året kommer hela personalgruppen inom VA att träffas två gånger för en gemensam informationsträff och samarbetet ökas ytterligare.
Förenkla – både för medborgare och medarbetare - Nyckeltal finns för VA-verksamheten via Svensk Vattens hållbarhetsindex. Under året kommer verksamhetsplan, delårsrapporter, särredovisning och årsrapporten att följas upp och redovisas för VA-verksamheten.
Arbetet med att identifiera de viktigaste processerna för verksamheten har påbörjats. Revidering av handbok och kvalitetsverktyg är på börjat och beräknas bli klart under 2018.
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2.4 Planering och utvecklingsavdelningen
Parkeringsstrategin - Arbetet med parkeringsstrategin har fortsatt under år 2018 och den
har nu varit på remiss hos BN och MHN.
Trafiksäkerhetsåtgärder i korsning i gutebacken och ombyggnad av busshållplats vid Almedalen pågår. Åtgärderna genomförs i projektet infrastruktur för kryssningskajen.
Naturreservat - Iordningställande av naturreservatet Galgberget genomförs i projektet infrastruktur för kryssningskajen.
Arbetet med exploatering och planering av Honnörsparken på yttre A7-området pågår.
Förvaltningen arbetar för att en ny badbrygga på Gustavsvik ska stå färdig till sommaren.
Planering kring Almedalsveckan 2018 pågår för fullt.
Återvinningscentralerna - Projektet kring att påbörja ett pilotprojekt för inpasseringssystem på Visby återvinningscentral har antagits av tekniska nämnden. Även hanteringen av
plastförpackningar och en ny fraktion ”övrig plast” har införts under 2018, där även behovet av nya containrar har setts över. Arbetsmiljöverket har tagit fram en rapport kring arbetsmiljön på både Visby och Slite ÅVC:er och bett verksamheten att svara på deras rapport till siste mars.
Byggprojektet kring Visby återvinningscentral för att förbättra logistikflödena planeras
och en projektledare ska knytas till projektet. Projektet kommer att drivas både under 2018
och 2019.
Avfall från besökare och fritidshus - Sommarabonnemang och möjlighet att köpa en betalsäck har diskuterats under 2017. Under 2018 har frågan varit uppe till beslut i tekniska
nämnden om att utreda frågan om att eventuellt ta bort betalsopsäcken. Beslutet blev att
behålla tjänsten även under 2018. Ett annat uppdrag från nämnden är att se över sommarabonnemang för fritidshus och att eventuellt ersätta det med någon form av helårsabonnemang och möjlighet till månadshämtning viss tid på året. Ärendet kommer att återkomma
under 2018 för beslut i tekniska nämnden.
Avtal med GEAB har framförhandlats kring införandet av ny teknik kring att utvinna
energin ur deponigasen på Visby gamla tipp. Tekniken är tidigare prövad i Tyskland men
inte tidigare använd i Sverige. Det blir nu för första gången på Gotland.
En ny avfallsutvecklare har rekryterats som i huvudsak kommer att arbeta med investeringsprojektet Slite avfallsanläggning/deponi, lakvattenhanteringen på Visby gamla
tipp men även framgent med stadsutbyggnadsprojektet Visborg. När det gäller deponin är
lagringsutrymmet mindre än någonsin och beräknas vara fullt till 30 juni 2018. Projektets
syfte är att utveckla avfallshanteringen inom Slite avfallsanläggning och att omhänderta de
deponifraktioner som Gotland producerar utifrån ett ekokommunperspektiv.
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Förebyggande arbete mot nedskräpning - Regionfullmäktige har förstärkt teknikförvaltningens budget för att arbeta förebyggande mot nedskräpning. Under året har en gymnasieungdom som deltar i Tekniksprånget arbetat med ett projekt tillsammans med avfallsutvecklaren för att arbeta förebyggande mot nedskräpning gentemot skolor och andra verksamheter i kampanjen ”Håll-Sverige-rent”.
En ny upphandling av kollektivtrafiken ska genomföras och kollektivtrafikenheten kommer att lägga ner mycket arbete kopplat till den. Framtagande av förfrågningsunderlag inför
direktupphandling för kortterminaler till bussarna pågår.
Arbetet med att ta fram ett nytt trafikförsörjningsprogram pågår för fullt. Målsättningen
är att det nya trafikförsörjningsprogrammet ska antas i regionfullmäktige under 2018.
Medborgardialogmöten om framtidens kollektivtrafik pågår runt om på ön. Totalt ska 8
serviceområden och gymnasiet i Visby besökas.
Från 3 april blev teknikförvaltningens kundtjänst en egen enhet under planerings- och utvecklingsavdelningen. Öppettiderna i teknikförvaltningens kundtjänst har från och med
den 3 april utökats från 09:00-15:00 till 07:00-17:00. Antalet heltidsanställda har ökats till 8
personer i kundtjänst. Under högsäsong förstärks kundtjänst med 2 personer.

2.5 Fastighetsförvaltningsavdelningen
Ytterligare uppdrag har tillförts avdelningen i form av att ta över ansvaret för hyresvärdskapet för de hyresgäster som idag hyr i fastigheten Trafiken 1, Donnerska huset. Detta
uppdrag som Inspiration Gotland hade fram till 2018-03-31 innebär nya arbetsuppgifter
som påverkar arbetsbelastningen för våra anställda.
Arbetet med att hitta bostäder för nyanlända fortsätter. Tillgången på stora lägenheter är
begränsat vilket påverkar hur uppdraget kan lösas.
Investeringsbudgeten för fastighetsavdelningen uppgår till ca 101 mnkr, inklusive kompletteringsbudgeten. Bedömningen är att investeringsanslagen kommer att förbrukas. Huvuddelen av investeringsanslagen kommer att gå till åtgärder för att genomföra inventeringar gällande främst ventilation och fastighetsägaransvar.
Tillgången på entreprenörer är begränsad vilket medför att de planerade projekten inom avdelningen kan bli försenade.

2.6 Projektavdelningen
Uppdragen fortsätter att strömma in till projektavdelningen under det första kvartalet.
Projektavdelningen känner av att det finns färre resurser på Regionen som helhet. Avdelningen får inte bara driva projekt utan allt som oftast ”nästan hela tiden” ta helhetslösningar som mynnar ut i förstudier och fördjupade förstudier samt även prisuppskattningar,
markavtal och inventeringar för beställaren..
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De större projekten inom VA-verksamheten fungerar bra för tillfället och ser ut att hålla
både budget och tidplan. Det gäller Kvarnåkershamns vattenverk och Klintehamns avloppsreningsverk.
Avslutade projekt för redovisning som är av dignitet är psykiatrin och Sävehuset som är
på väg till slutredovisning. Bygget av nya Psykiatrin kommer att ge ett ekonomiskt underskott medan Sävehuset kommer att redovisa ett ekonomiskt överskott.
Rekryteringsläget för ingenjörer och projektledare med VA-kompetens samt även VVS,
EL och BYGG är fortsatt mycket svårt. Personal med relevant utbildning och erfarenhet
som krävs för att kunna vara projektledare är svåra att rekrytera. Avdelningen har dock
lyckats hyfsat med rekryteringar genom kontakter och gott rykte.

3 Resultat i perioden
3.1

Resultat i perioden

Periodens ekonomiska resultat har jämförts med periodens budget. Jämförelser har även
gjorts mot utfallet samma period föregående år. En årsprognos på förväntat resultat har
lämnats i budget och prognos samt i delårsrapporten.
I nedanstående tabell redovisas Teknikförvaltningens budget och utfall för perioden januarimars 2018. Intäkter och kostnader har periodiserats i enlighet med anvisningarna.

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Periodens
Budget, tkr

Periodens
Utfall, tkr

Avvikelse, tkr

262 019

245 299

-16 720

-292 841

-274 957

17 884

-30 822

-29 658

1 164

Periodens resultat för Teknikförvaltningen är positivt med 1 164 tkr (2 753 tkr). Jämfört
med föregående år redovisas resultatförsämringar inom den skattefinansierade verksamheten.
De totala nettokostnaderna för perioden uppgår till 29 658 tkr (-27 770 tkr). Nettokostnaderna ökar med 6,8 % vilket bl.a. förklaras av den stränga vintern samt ökade kostnader
inom kollektivtrafiken

9

3.2

Årsprognos

De totala nettokostnaderna för perioden uppgår till -29 658 tkr (-27 770 tkr). Målsättningen
är att Teknikförvaltningen skall redovisa ett ekonomiskt resultat inom ramen för fastställd
budget. Helårsprognosen innebär ett positivt resultat med 13 517 tkr.
I nedanstående tabell redovisas Teknikförvaltningens årsprognos samt nettokostnader för
perioden januari-mars 2018 uppdelat på verksamheterna ledning, skattefinansierat, avgiftsfinansierat samt fastighetsförvaltning.
Uppdrag

Ledning och TN

Periodens
Budget, tkr

Projektledning

-524

Periodens
Utfall, tkr

161

Avvikelse,
tkr

685

Prognos,
tkr

951

0

616

616

0

-30 394

-32 843

- 2 449

-15 446

Avgiftsfinansierat

113

2 607

2 494

4 166

Fastighetsförvaltning,
intäktsfinansierad

-17

-199

-182

23 846

-30 822

-29 658

1 164

13 517

Skattefinansierat

Total

Skattefinansierad verksamhet
Den skattefinansierade verksamheten prognostiserar ett underskott med -15 446 tkr, vilket
i huvudsak förklaras av en negativ prognos för kollektivtrafiken med -8 942 tkr. Den skattefinansierade hamnverksamheten redovisar ett underskott med -3 915 tkr, vilket bland annat förklaras av underskott för kryssningsverksamheten. Dessutom redovisar enhet Markoch stadsmiljö en negativ prognos med -6 600 tkr.

I nedanstående tabell redovisas de skattefinansierade verksamheter som redovisar en negativ helårsprognos
Verksamhet
Kollektivtrafik bussar
Kollektivtrafik sjukresor, färdtjänst
Hamnverksamhet
Statsbidrag enskilda vägar
Parkeringsverksamhet

Årsbudget,
tkr
-43 201
-19 442
-5 455
4 857
10 745

Helårsprognos,
tkr
-49 106
-22 479
-6 697
2 457
8 686

Avvikelse,
tkr
-5 905
-3 037
-1 242
-2 400
-2 059
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Här nedan kommenteras avvikelserna för respektive verksamhet.
För busstrafiken redovisas följande utfall jämfört med periodens budget:

Intäkter
Kostnader
Köp av huvudverksamhet
Personalkostnader
Lokaler, IT, tele
Övriga verksamhetskostnad
Total

Periodens budget,
tkr
3 845

Periodens utfall,
tkr
2540

Avvikelse,
tkr
-1 304

-12 766
-625
-468
-785
-10 799

-14 054
-411
-404
-849
-13 177

-1 288
214
64
-64
-2 378

I utfallet för köp av huvudverksamhet ingår kostnader för de två fakturor som bestridits
med totalt 2 470 tkr.
Busstrafikens intäkter redovisar ett utfall med 2 540 tkr (2 358 tkr), vilket är en negativ avvikelse med -1 304 tkr. Enligt prognosen kommer intäktsbudgeten med totalt 15 381 tkr,
att uppfyllas.
Busstrafikens utfall för köp av tjänster av Gotlandsbuss AB uppgår till -11 584 tkr, exklusive de fakturor som bestridits. Enligt prognosen kommer kostnaderna för köp av tjänster
från Gotlandsbuss att uppgå till 56 000 tkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse med
-5 752 tkr. Underskottet hänförs till köp av förstärkningsturer föranledda av att många barn
och unga reser till och från skolan i kollektivtrafiken. Övriga verksamhetskostnader kommer enligt helårsprognosen innebära en negativ budgetavvikelse med -152 tkr.
Det kan konstateras att kostnaderna för indexfakturor ökar i snabbare takt än vad som beviljats som kompensation till 2018. För 2018 har totalt 490 tkr beviljats i kompensation för
indexfakturor. Mellan år 2016 och 2017 har indexfakturorna ökat med 1 750 tkr.
Kostnaderna för köp av tjänster från Gotlandsbuss uppgår under perioden till 13 686 tkr
(13 005 tkr), vilket inkluderar de fakturor som bestridits.

För sjukreseverksamheten redovisas följande utfall jämfört med periodens budget:

Intäkter
Kostnader
Köp av huvudverksamhet
Övriga verksamhetskostnad
Total

Periodens budget,
tkr
462

Periodens utfall,
tkr
481

Avvikelse,
tkr
19

-1 997
-2
-1 537

-2 642
-4
-2 432

-645
-2
-628

Utfallet för köp av huvudverksamhet till sjukresor uppgår till 2 642 tkr, vilket innebär en
negativ budgetavvikelse med -628 tkr. Enligt helårsprognosen kommer kostnaderna för
sjukreseverksamheten att överskridas med -2 360 tkr. Budgetavvikelsen kommer att analyseras och tilläggsanslag kommer att begäras.
Utfallet för färdtjänstverksamheten uppgår till 2 894 tkr, vilket innebär en negativ budgetavvikelse med -207 tkr. Enligt helårsprognosen kommer kostnaderna för färdtjänstverksamheten att överskridas med -677 tkr.
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För kryssningsverksamheten redovisas en negativ prognos med -1 263 tkr. Den negativa
prognosen hänförs till den nya kryssningskajen som tas i bruk i april. Negativa resultat
kommer att balanseras över till nästkommande år eftersom kryssningskajsprojektets ekonomi skall gå ihop under hela sin livslängd.
Statsbidragen för enskilda vägar har minskat och enligt prognosen så blir utfallet totalt
6 500 tkr vilket kan jämföras med budgeterade 8 900 tkr. I bokslutet 2017 redovisades ett
utfall med 6 380 tkr.
För parkeringsverksamheten prognostiseras ett negativt resultat med -2 059 tkr, vilket bla
förklaras av reparationer och underhåll av biljettautomater samt något lägre intäkter än
budgeterat.
Avgiftsfinansierad verksamhet
Den avgiftsfinansierade verksamheten prognostiserar ett överskott med 4 166 tkr vilket
förklaras av ett överskott inom linjehamnsverksamheten med 2 673 tkr. För VA-verksamheten prognostiseras ett överskott med 2 963 tkr. För avfallsverksamheten, ÅVC och Slam
prognostiseras ett underskott med -1 470 tkr, vilket förklaras av åtgärder för kvittblivning
av grenar och ris.
Fastighetsförvaltning – intäktsfinansierad
För fastighetsförvaltningen redovisas en positiv prognos med totalt 23 846 tkr vilket beror
på att avskrivningstiderna för anläggningstillgångarna anpassats till god redovisningssed.
Avskrivningstiderna för byggnaderna har förlängts och komponentredovisats.

4 Investeringar
Tekniska nämndens investeringsutgifter 2018 beräknas bli 626 147 tkr, vilket är inom ramen för investeringsbudgeten som uppgår till 759 942 tkr. Investeringsutgifterna för perioden uppgår till 94 013 tkr (82 609 tkr).
Investeringsprognosen redovisas i sin helhet i bilaga.
Större investeringsprojekt
Investeringsprojekt som bl.a ska genomföras under året är följande:
Investeringsprojekt

Planerat underhåll av fastigheter
Abborren ny reservkraft
Elanslutning fartyg
Ventilationsanläggningar
Exploatering yttre A7
Bräckvattenverk Kvarnåkershamn
Avloppsverk Klintehamn
VA-ledning södra linan

Prognostiserad
utgift, tkr

44 905
10 00
30 000
11 000
40 000
149 606
29 210
47 605
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5 Analys av personalstatistik och personalkostnad
5.1

Antal tillsvidareanställda och tidsbegränsat anställda

I nedanstående tabell redovisas statistik över antal medarbetare uppdelat på tillsvidare- och
visstidsanställda.
Antal medarbetare

December
2015

Tillsvidareanställda

Februari
2017

Februari
2018

Differens

279

270

276

279

+3

14

16

11

14

+3

293

286

287

293

+6

Visstidsanställda
Totalt antal

December
2016

Förvaltningen har under januari-februari ökat med tre tillsvidareanställd och tre visstidsanställd medarbetare jämfört med samma period 2017. Antalet visstidsanställda är normalt
färre i början av året innan säsonganställningar påbörjats. Totalt har Teknikförvaltningen
293 medarbetare. Pga. av vakanser och flera inkommande exploateringsprojekt är ökningen
av antal medarbetare endast att betrakta som mycket positiv.
5.2

Antal årsarbetare

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

Februari
2017

Tillsvidareanställda
Visstidsanställda
Totalt antal

Februari
2018

273,4

278,43

16,0

14,0

289,4

292,43

Total exkl "vik m tv"

Förvaltningen har få deltidsanställda medarbetare vilket gör att antalet årsarbetare inte skiljer sig nämnvärt från totalt antal anställda.
5.3

Faktiskt arbetad tid

Totalt har TKF:s medarbetare arbetat fler timmar under januari-februari 2018 jämfört med
samma period 2017. Ökningen motsvarar knappt 2,0 helårsarbetare. Det är en naturlig konsekvens att antal timmar ökat eftersom antal medarbetare också ökat i antal. När det gäller
mertids- och övertidsarbete kan vi konstatera en ökning med drygt 200 timmar jämfört
med samma period förra året.
5.4

Personalkostnader

Personalkostnaderna under perioden januari – mars 2018 uppgår till 39 614 tkr, vilket är
en kostnadsökning med 2 430 tkr jämfört med samma period föregående år.
Periodens budgetavvikelse är positiv och uppgår till 5 260 tkr.
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5.5

Sjukfrånvaro

Jämfört med samma period förra året har sjuktalet för förvaltningen minskat från 6,19 %
till 4,86 %. Vid en jämförelse med 2016, då sjuktalet för motsvarande period var 3,3 %, är
sjuktalet högre.
Slutsatsen är att det är stora variationer vid samma mättillfälle. Årets sjuktal visar dock ett
högre värde än regionens målvärde på 4,5 %. För Region Gotland är sjuktalet för perioden
7,23 %.
I det aktuella sjuktalet för TKF finns ett antal långtidssjukskrivna medarbetare varav flera
av dessa är deltidssjukskrivna och alltså arbetar deltid. Statistiken skiljer inte på hel- och
deltidssjukskrivning. Utbildning för förvaltningens chefer i rehabilitering genomfördes under 2017.
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6 Bilaga
6.1

Investeringsprognos 2018

Projekt Projektnamn
10001

Garantiåtg årligt anslag

10406

AMV Infektion

10407

Gråboskolan anpassn kök

10408

Södervärnssk anp kök

10410

Årsbudget,
tkr

Periodens utfall,
tkr

395

Årsprognons,
tkr

Årsavvikelse,
tkr

120

200

5 429

0

5 429

1 000

82

82

1 202

7

7

Stenkyrka sk anp kök

220

0

220

10411

Terra Novask anp kök

0

129

129

10413

Folkhögskolan toaletter

14 599

40

200

10414

AMV/Kvinnokliniken

39

161

161

10415

Lasarettet ÖNH tillbyggn

-37

36

36

10416

Lasarettet AMV C2 norr

10417

Lasarettet omb akuten mm

10418

-13

634

5 257

10 000

125

5 000

Solrosen 1 anl konstgräsp

0

10

200

10420

Förstudie nytt badhus

0

121

1 000

10567

Lasarettet driftoptimerin

888

2

888

10568

Västerhejde sk el o oljek

5 185

1 059

2 500

10575

Abborren Låssystem

215

16

215

10577

Abborren ny reservkraft

18 154

192

10 000

10586

Säve F-huset

17 394

1 176

5 000

10588

Törnekvior, ny försk Vby

7 141

1 000

5 000

10594

Korpen 03, Omb heldygnsv

0

1 000

1 000

10620

Kryssningskaj Visby, gem

-2 504

4 915

1 000

10622

Gemensamt partner

13 550

2 516

0

10623

Kryssningskaj Muddring

-9 284

3 093

0

10624

Kaj och barkasskaj

-15 501

6 690

0

10625

Kryssningskaj Land, Va-an

382

3 873

0

10626

Kryssningscenter

-1 379

1 530

0

11200

Ventilationsåtgärder

15 000

0

11 000

11224

Verkstadssk omb kök vent

0

0

0

11232

Kabyssen ventilationsåtg

6 000

94

6 000

11364

Re invester biobränsleanl

2 012

754

2 012

11366

EPC, fas 2

12 521

2 107

12 521

11406

Offentliga toaletter Xkaj

3 568

52

3 568

11543

Oljekonvertering fastighe

2 542

0

500

11545

Tillgänglighet

11553

Hissar ombyggnad

11580

Hamnkontoret ombyggnad

11581

70

0

70

445

344

445

2 861

208

1 400

Hackspetten 14 01 Matsal

50

57

57

11582

Hackspetten 02 Omb UAF

0

208

208

11583

Pjäsen 12 branddörrar

867

867

867

-195
0
-918
-1 195
0
129
-14 399
122
73
5 270
-5 000
200
1 000
0
-2 685
0
-8 154
-12 394
-2 141
1 000
3 504
-13 550
9 284
15 501
-382
1 379
-4 000
0
0
0
0
0
-2 042
0
0
-1 461
7
208
0
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Projekt Projektnamn

Årsbudget,
tkr

Periodens utfall,
tkr

Årsprognons,
tkr

Årsavvikelse,
tkr

11584

Solrosen 10 uh verksanp

0

0

0

11585

Stucks 1:292 anp hemtjäns

0

87

250

11800

PU Investering

44 905

328

44 905

11801

Lövsta 2:2 01, oml tak mm

0

235

0

11802

Lövsta 2:2 03 oml tak mm

0

117

0

11803

Södervärns 01 inv uh

0

930

0

11804

Bogen inv underhåll

0

1 107

0

11805

Myran inv underhåll

0

1 046

0

11806

Norrbackask inv underh

0

1 138

0

11807

Vhejde sk 01 inv uh

0

2 530

0

11808

Desideria 09 inv uh

0

594

0

11809

Fårösundssk Hus 03 IUH

0

1 918

0

11810

Vhejde Hus 04 IUH Slöjd

0

1 113

0

11811

Korpen 5 Hus 02 IUH

0

693

0

11812

Korpen 5 Hus 13 IUH

0

439

0

11814

Solbergask Hus 01 inv

0

805

0

11815

Lövsta Hus 02 ut inv uh

0

1 078

0

12000

Ospec gator o vägar

525

71

525

12001

Beläggningsprogram

2 431

0

2 431

12007

Ensk. Vägar förb. Enl LTP

1 500

0

1500

12011

Trafiksäkerhetsåtgärd LTP

3 935

0

2 000

12036

Lätt avhjälpta hinder

1 187

0

1 187

12040

Säkra skolvägar

1 917

0

1 917

12047

Cykelplan Visby

2 558

0

2 558

12050

Belysn åtgprogr armatur-u

14 494

3 008

14 494

12051

Visborg infrastr park

4 614

0

1 000

12055

Utveckling serviceorter

3 681

0

2 000

12060

Trafik, X-kaj

28 278

325

500

12061

Information o vägledn X-k

790

54

790

12155

Expl G/M kv Stenhuggaren

1 074

0

1 000

12159

EXPL Kv Kaptenen G/P

4 600

0

4 600

12167

Expl Såpsjudaren Gta et 1

693

0

600

12168

Expl Strukturplan Visborg

4 000

0

4 000

12170

Expl Yttre A7, etapp 1

31 299

0

30 000

12172

Expl Yttre A7, et 2,proj

12 151

115

10 000

12176

Expl Kopparslagaren Visby

670

376

670

12177

Expl Bryggeri väg Österby

200

0

0

12178

Expl Park Yttre A7 et 3

-1

5

0

12179

Expl Gata Yttre A7 et 3

-13

73

0

12200

Ospec objekt park

388

72

388

12209

Lekutrustning

1 524

0

1 524

12219

Aktivitetspark A7

3 756

219

1 000

0
250
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-1 935
0
0
0
0
-3 614
-1 681
-27 778
0
-74
0
-93
0
-1 299
-2 151
0
-200
1
13
0
0
-2 756
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Projekt Projektnamn

Årsbudget,
tkr

Periodens utfall,
tkr

Årsprognons,
tkr

Årsavvikelse,
tkr

12253

Bad& besökplatser

1 038

47

1 038

12254

Utveckling stadsmiljö X-k

2 587

700

1 587

12255

Besöksplatser, X-kaj

1 111

17

1 111

12359

EXPL VA Kv Kaptenen

800

0

800

12363

VA Kopparslagaren i Visby

800

0

800

12364

Expl VA Yttre A7, etapp1

1 976

97

1 500

12366

Expl VA Yttre A7 et2 proj

2 136

0

1 500

12367

Expl VA Bryggeri Österby

200

0

0

12368

Expl VA Yttre A7 et 3

0

168

0

12400

Ledningsutb ospec

2 549

1 299

4 000

12420

Roma kyrkby va-ledn

4 534

168

4 534

12427

V-garn-k-hamn anl valedn

3 832

228

3 832

12434

Västerhejde Vibble 1:122

0

0

0

12435

VA-ledn "Södra Linan"

57 605

6 017

47 605

12436

Gnisvärd VA-utbyggnad

9 684

996

9 684

12451

Sanering VA-ledn.nät

0

557

0

12452

Vatten regionala nätet

2 889

8

2 889

12454

Gotlands vattenförsörjn

18 504

150

18 504

12457

VA-ledn Katthammarsvik re

0

286

0

12459

Vattenförsörjning Lojsta

4 000

0

4 000

12460

Vattenförsörjning Fårö

3 000

0

3 000

12500

Ombyggnad vattenverk

0

1

0

12516

Lickershamn VattenReserv

6 680

0

3 000

12521

Herrvik VV Östergarns Fis

983

12

983

12524

Kvarnåkershamn Avsaltn VV

149 606

19 342

149 606

12623

Fårösunds AVR

5 000

3 300

5 000

12652

Rökarns pumtstn

2 377

13

2 377

12655

Klintehamn avl ren verk

29 210

7 160

29 210

12656

Roma Dagvatten

0

80

0

12657

Katthammarsvik ARV

8 049

36

100

12702

Slite deponi

5 880

0

3 000

12703

Återvinningscentraler

6 353

12

1 000

12716

Avveck spilloljdepå Guteb

984

6

50

12729

Farligt avfall Skarphäll

1 000

0

500

12730

Slamtömningsplatser

1 000

0

1 000

12803

VBY Hamn Förbättr.åtg.

1 992

174

1 500

12812

Rep spont kajanläggningar

12836

VBY Elanslutning fartyg

12837

5 014

0

1 500

48 566

66

30 000

Byte rulltrappor hamnterm

2 000

11

300

12870

Servicehus Ronehamn

2 010

55

1 600

12871

Rensmuddring Ronehamn

7 000

0

3 500

13000

Reinvestering i VA-anlägg

40 000

0

0

0
-1 000
0
0
0
-476
-636
-200
0
1 451
0
0
0
-10 000
0
0
0
0
0
0
0
0
-3 680
0
0
0
0
0
0
-7 949
-2 880
-5 353
-934
-500
0
-492
-3 514
-18 566
-1 700
-410
-3 500
-40 000
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Projekt Projektnamn

Årsbudget,
tkr

Periodens utfall,
tkr

Årsprognons,
tkr

Årsavvikelse,
tkr

13000

Reinvestering i VA-anlägg

0

0

40 000

13002

Herrviks intagsledning

0

40

0

14000

Förvärv/ kommande försälj

0

150

0

14040

Försäljning Fastighet

0

144

0

15000

Ombyggnad vattenverk

6 338

0

6 338

15004

Omb Lickershamn VV

0

14

0

15012

Roma vattenverk

0

7

0

16000

Omb avloppsreningsverk

5 361

0

5 361

17000

Sanering VA-ledn nät

10 739

0

10 739

17002

San Ardre Kärlekstigen e2

0

0

0

22001

Reinvestering data/IT

600

0

300

22103

IT,inv fastighetsserv

53

0

53

22600

Maskiner o Fordon

8 000

673

7 713

22601

Maskiner o Fordon, VA

0

287

287

22709

utveckling Visby

251

0

251

22710

Hållpl-stolpar landsbygd

1 569

0

1 569

22711

Utv serviceorter inkl hpl

1 432

0

1 432

22712

Busstrafik X-kaj

483

0

483

40 000
0
0
0
0
0
0
0
0
0
-300
0
-287
287
0
0
0
0

759 942

94 013

626 147

-133 795

Totalt
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Tekniska nämnden

Delårsrapport 1, Räddningstjänsten
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner Delårsrapport 1.

Bakgrund

Delårsrapporten utgår ifrån de övergripande mål som fullmäktige beslutat om.
I nämndernas/förvaltningarnas verksamhetsplaner har målen konkretiserats
och prioriterade utvecklingsområden identifierats. I delårsrapporten ska
verksamhetsplanen följas upp.
Sammanfattning

Målområdena social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk hållbarhet är väldigt
övergripande. Räddningstjänsten har inga specifika aktiviteter i verksamhetsplanen
som syftar emot dessa målområden, men räddningstjänsten dagliga arbete bidrar till
måluppfyllelse inom perspektivet Samhälle.
Räddningstjänsten har under första kvartalet genomfört semesterplaneringen för
heltidspersonalen, endast enstaka arbetspass riskerar att behöva bemannas med
övertid. Vilket gör att man inför sommaren går in med bra förutsättningar för
medarbetarna och höjer kvalitet på verksamheten.
När det gäller målområdet ekonomi så ser man efter första kvartalet att man klarar
det ena målet, som är att vårda sina materiella tillgångar. Räddningstjänsten har
kontinuerlig service och underhåll på samtligt material inom sin verksamhet.
Räddningstjänsten skall utifrån den minskade ekonomiska ramen på 2,2 miljoner
kronor 2018 bedriva en verksamhet som har en ekonomi i balans, det målet kommer
man inte klara under 2018.
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1 Sammanfattning
Räddningstjänsten skall utifrån den minskade ekonomiska ramen på 2,2 miljoner kronor 2018
bedriva en verksamhet som har en ekonomi i balans, det målet ser man inte ut att klara under
2018. Det är en stor och viktig utmaning som förvaltningen behöver hitta en lösning på under
2018 för att kunna möta framtidens ekonomiska förutsättningar.
Man kommer under året slutföra det påbörjade arbetet och investeringar man genomför för att få
en modern och miljöanpassad övningsplats.
Arbetet med ett nytt handlingsprogram skall påbörjas efter sommaren 2018, som sen skall antas
under 2019.

1.1 Kommentar måluppfyllelsen
Målområdena inom perspektivet Samhälle, social hållbarhet, ekonomisk hållbarhet och ekologisk
hållbarhet är väldigt övergripande. Räddningstjänsten har inga specifika aktiviteter i
verksamhetsplanen som syftar emot dessa målområden, men räddningstjänsten dagliga arbete
bidrar till måluppfyllelse inom perspektivet Samhälle.
Räddningstjänsten har under första kvartalet genomfört semesterplaneringen för
heltidspersonalen, endast enstaka arbetspass riskerar att behöva bemannas med övertid. Vilket
gör att man inför sommaren går in med bra förutsättningar för medarbetarna och höjer kvalitet
på verksamheten.
När det gäller målområdet ekonomi så ser man efter första kvartalet att man klarar det ena målet,
som är att vårda sina materiella tillgångar. Räddningstjänsten har kontinuerlig service och
underhåll på samtligt material inom sin verksamhet.
Räddningstjänsten skall utifrån den minskade ekonomiska ramen på 2,2 miljoner kronor 2018
bedriva en verksamhet som har en ekonomi i balans, det målet kommer man inte klara under
2018.

2 Händelser av väsentlig betydelse
Semesterplaneringen för heltidspersonalen är genomförd, endast enstaka arbetspass riskerar att
behöva bemannas med övertid.
Utbildningen av Regionens personal i (SBA) systematiskt brandskyddsarbete har kommit igång.
Verksamhetsmått
Räddningstjänst

2017

2018

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

123
34
10
10
23
46

103
26
12
12
22
31

Kommentar

Något mindre antal larm jämfört med samma period 2017, störts skillnad gäller IVPA och
automatlarm.

3

Förväntad utveckling

Genom de förändringar som genomfördes 2017 så har verksamheten anpassats till den verklighet
som Gotland förmår att rekrytera personal till stationerna på landsbygden. Region Gotland
behöver trots det se över Regionens kommande tjänster som finns på landsbygden, om dessa
personer kan ingå som räddningstjänstpersonal på sin ordinarie arbetstid i sin ordinarie
anställning. Detta kan innebära att vi får en större personalkader totalt med en kategori som har
beredskap på vardagarna och en annan kategori som har beredskap på natt och helg.
Arbetet med ett nytt handlingsprogram skall påbörjas efter sommaren 2018, som sen skall antas
under 2019.
Dra konsekvenser utifrån 112 utredningen som kom den 29 mars 2018. Detta för att se vad som
kan påverka Gotland.
Förvaltningen ser fortsatta problem med att ha fulla numerärer inom RIB organisationen.
Räddningstjänsten har under lång tid haft svårt att rekrytera personal till landsbygden. Detta är ett
problem som vi delar med övriga riket. Trots att vi förändrat internutbildning och
rekryteringsförfarande, ser vi ingen större ökning av sökande för personalkategorin
räddningstjänstpersonal i beredskap.

4 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.

4.1 Ekonomisk uppföljning och prognos
Tekniska nämnden har inför 2018 beslutat om ett besparingsbeting på 2,2 miljoner för
räddningstjänsten. Utfallet efter årets tre första månader visar ett underskott på 763 tkr.
Prognosen för helåret pekar mot ett underskott på 3 miljoner.
Budget
Budget Utfall
Avvikelse Utfall
helår
jan 2018 jan- jan 2017 jan2018
mars,
mars, tkr mars, tkr
mars, tkr
tkr
Intäkter
363
525
162
613
1 451
Driftkostnader - 13 170
- 14 095
- 925
-13 469 -52 676
Netto
- 12 807
- 13 570
-763
-12 856 - 51 225
Kommentar

Prognos
helår
2018

1 462
55 689
- 54 227

Utfallet för periodens kostnader som är negativt beror dels på högre personalkostnader gällande
deltidsstationerna och räddningsvärnen samt materialkostnader som är något högre än periodens

budget. Intäkterna är något högre för perioden, det beror framförallt på att en årshyra inte blivit
periodiserad över året.
Att jämföra med samma period föregående år är svårt då framför allt det nya RiB avtalet inte
startade förrän i maj 2017.
Förvaltningen fortsätter sitt påbörjade arbete med framför allt få klarhet i personalkostnaderna,
där har man inlett ett arbete tillsammans med HR avdelning. Då detta arbete fortfarande pågår,
ser förvaltningen ingen anledning att ändra sina tidigare prognoser, samt att man efter första
kvartalet inte ser några signaler utifrån verksamheterna som gör att prognosen skulle ändras.

5 Investeringar
Investeringsprognosen för räddningstjänsten beräknas till 5 019 tkr ( inkl.kompl.budget ).
Periodens utfall för investeringsutgifter är 467 tkr.
Budget Investeringsutgifter

2018, tkr

Investeringsbudget
Utfall perioden
Övningsplats
Övriga inventarier
Inköp fordon
Summa perioden

5 019

Prognos

5 019

467
467

Kommentar
Räddningstjänsten har i grundbudget 3 miljoner kronor för investeringar plus en beslutad
kompletteringsbudget 2018 på cirka 2 miljoner kronor, detta medför en total investeringsbudget
på cirka 5 miljoner kronor.

6 Personalstatistik och personalkostnad
Byggnadsnämnden är från den 1 januari 2012 anställningsmyndighet för de medarbetare som
arbetar inom Samhällsbyggnadsförvaltningen.

6.1 Medarbetare





Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling
Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna
Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag
Arbetsmiljön ger förutsättningar för att medarbetaren att bibehålla god hälsa

6.2 Prioriterade utvecklingsområden





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 att medarbetaren att bibehålla god hälsa

Förvaltningen prioriterar aktiviteter knutna till medarbetarskap, ledarskap och sjuktal.

6.2.1 Prioriterade aktiviteter
Medarbetarskap
Aktivitet

Status
Ej påbörjad

Påbörjad

Genomförd

Alla medarbetare har en kompetensutvecklingsplan som utgår från
förvaltningens och den enskildes behov

☐

☒

☐

Avslutningssamtal genomförs då medarbetare slutar

☐

☒

☐

Ledarkontrakt upprättas för samtliga enhetschefer och biträdande
enhetschefer

☐

☒

☐

Kompetensförsörjningsplanen följs upp och revideras vid behov

☐

☒

☐

Diskussion i ledningsgruppen för att fånga upp tendenser i medarbetarsamtal
samt medarbetarenkät

☐

☒

☐

Alla medarbetare har en kompetensutvecklingsplan – Cheferna har haft sina medarbetarsamtal
under första kvartalet 2018 där de bland annat har gått igenom och satt upp en
kompetensutvecklingsplan tillsammans med den enskilde medarbetaren. Förvaltningen kommer
att följa upp hur långt vi har kommit med detta under året.
Avslutningssamtal genomförs – Cheferna har avslutssamtal med medarbetare som slutar.
Förvaltningen kommer under året att ta fram en rutin där förvaltningen analyserar resultatet för
att kunna förbättra vårt interna arbete framöver. Ledningsgruppen kommer att följa upp
aktiviteten i november 2018.

Ledarkontrakt upprättas – aktiviteten har påbörjats i samband med medarbetarsamtalen som har
varit under första kvartalet 2018. Ledningsgruppen kommer att följa upp aktiviteten i november
månad.
Kompetensförsörjningsplanen följs upp och revideras vid behov– förvaltningen arbetar med
planen löpande och kommer att prioritera aktiviteter under året. Planen kommer att följas upp i
berörda nämnder i november 2018.
Diskussion i ledningsgruppen för att fånga upp tendenser i medarbetarsamtal och enkät – detta
kommer att påbörjas under april månad och därefter fortsätter dialogen i ledningsgruppen under
året.

6.3 Antal anställda
I nedanstående tabell redovisas uppföljning av personalstatistik för delår 1 2018. Denna statistik
är manuellt framtagen och visar alla anställda under tidpunkterna, även medarbetare som är
tjänstlediga av olika orsaker.
Analys av personalstatistik SBF 2017-12-31 och 2018-02-28
(Tv – tillsvidareanställd, Visst – visstidsanställd)
2017-12-31
Tv

Visst

2018-02-28
Totalt

Tv

3

3

Visst

Totalt

Enhet
Stadsarkitekt

3

Enhet Bygg

34

5

39

34

Enhet
Geografisk
Information

11

1

12

12

12

Enhet Plan

10

10

10

10

Enhet Livsmedel
och
Alkoholtillstånd

10

10

10

10

23

23

23

10

11

11

52

50

4

4

Enhet Miljö- och 21
hälsoskydd
Enhet
Förvaltningsstöd

10

Räddningstjänst
operativ samt
dagtid

50

Räddningstjänst
förebyggande

4

2

2

3
5

2

39

52

4

+1

Förvaltningschef

1

1

1

Total

154 10

164

158

1
7

165

+1

Till detta kommer cirka 120 brandmän i Räddningstjänst i beredskap.

6.4 Väsentliga händelser
Enhet Förvaltningsstöd har utökats med en Kommunikatör sedan årsskiftet. Vi ser även en
ökning av antal tillsvidareanställda på enhet Geografisk information samt på enhet Miljö- och
hälsoskydd där vi har tillsatt tidigare vakanser.
b) Årsarbetare per förvaltning
I januari och februari hade vi 159,50 antal årsarbetare (antal medarbetare omräknat till heltid)
baserat på sysselsättningsgrad för månadsavlönade för tillsvidareanställda och visstidsanställda.
Inom förvaltningen erbjuder vi heltid som grund och vi har inga oönskade deltider. Vi ser dock
positivt på att kunna ha deltid som möjlighet i dialog med den enskilde medarbetaren.
c) Faktiskt arbetad tid
Vi ser att vi ligger något under budget när vi tittar på faktiskt arbetad tid (all budgeterad tid + all
övertid och mertid – all frånvaro) för januari och februari. En del av det beror på att vi har några
vakanser som ännu ska tillsättas. I jämförelse med samma period 2017 har vi dock ökat, vilket
hänger ihop med att vi nu är fler antal anställda.
d) Personalkostnad (konto 50-56)
TN – Räddningstjänsten har en högre personalkostnad än budgeterat under perioden januari till
mars, främst för deltidsstationerna. Det pågår ett arbete där vi ser över kostnaderna och med att
lägga en plan framåt.
e) Sjukfrånvaro
Sjuktalet för förvaltningen är för perioden 2018-01-01 – 2018-02-28 4,09 %. Samma period för
2017 var 5,00%.
Vi ser att sjuktalet har gått ner något under årets två första månader och vi kommer att följa
utvecklingen framöver. Förvaltningen arbetar aktivt med rehabiliteringsutredningar för de
medarbetare som är sjukskrivna samt har en dialog om arbetsmiljön inom förvaltningen. Vi
kommer under året att ta fram en strategi för att kartlägga korttidssjukfrånvaron.

Förändringar kopplat till förvaltningens utmaningar inom området för
kompetensförsörjning
En särskild lönesatsning kommer att ske under året i samband med lönerevisionen avseende
bristyrken. Förvaltningen ser att det är nödvändigt och kan påverka möjligheten att rekrytera nya
medarbetare till mer konkurrenskraftig lön men även att det kan påverka möjligheten att behålla
befintlig personal längre. Under 2018 satsar vi extra medel på bygglovhandläggare,
byggnadsinspektörer, miljöskyddsinspektörer samt ingenjörer.

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2013/2398
Datum

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag - Slutredovisning för Ire by
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar:
•
•

att slutrapporten tillstyrks och överlämnas till Regionstyrelsen för
godkännande samt
att tilläggsanslag begärs med 982,3 tkr.

Bakgrund

Enligt Gotlands kommuns första VA-plan från 2002 hade utbyggnaden av vatten och
avlopp i Ireviken prioritet 3 där prioritet 1 var högst prioriterat.
I planen var 7 områden i prioritetsgrupp 1 planerade att byggas ut till slutet av 2010.
Totalt i den gruppen ingick då 11 områden. I prioritetsgrupp 2 ingick då 31 områden.
Därefter skulle de i prioritetsgrupp 3 bli aktuella för utbyggnad, alltså efter dessa 42
områden.
VA-nämndens1 dom förändrade helt Region Gotlands planering och placerade
Irevikens VA-utbyggnad före huvuddelen av de områden som regionen ansåg mer
prioriterade.
Syftet med utbygganden, förutom att följa domen, är både miljömässig, att förhindra
orenat utsläpp av avloppsvatten, samt att förse området med dricksvatten av bra
kvalité. Detta torde också öppna möjligheten till vidare bostadsbyggande i området.

1

Från och med den 1 januari 2016 har Statens va-nämnds uppgifter tagits över av mark- och miljödomstolarna. Statens vanämnd har upphört.
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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 2013/2398

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras med totalt 982,3 tkr.
Entreprenaden färdigställdes januari 2015.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionfullmäktige
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Teknikförvaltningen
Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen

Slutrapport
Projekt
VA-utbyggnad Ire by (TN2013/2398)
Projektägare
Sten Reutervik, SBF, Infrastruktur, Vatten och avfall
Beställare
Sten Reutervik/ Ann-Sofi Lindskog, Samhällsbyggnadsförvaltningen, (SBF), Planeringsavdelningen
Projektstyrgrupp
Marcus Ax
Sten Reutervik SBF

Projektorganisation
Bengt Kristiansson, ombud
Göran Randahl, projektledare
Sivert Persson, kontrollant
Lotta Pettersson, projektledare
Organisation externa parter

Projektörer:
VA-ledningar: Egen-regi Region Gotland
Entreprenör:
Skanska Sverige AB
Per Vinberg, ombud/projektchef/BAS-P
Mats Lindqvist, platschef
Peter Norelius, projekteringsledare/projektör, Skandinavisk kommunalteknik AB
Bob Kolmodin, kvalitets-, miljö-, brandskyddsansvarig/BAS-U
Henric Boonevier, arbetsledare
Bakgrund och syfte
Henrik Carlén, projektingenjör

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Bakgrund och syfte

Enligt Gotlands kommuns första VA-plan från 2002 hade utbyggnaden av vatten och avlopp
i Ireviken prioritet 3 där prioritet 1 är högst prioriterat.
I planen var 7 områden i prioritetsgrupp 1 planerade att byggas ut till slutet av 2010. Totalt i
den gruppen ingick då 11 områden. I prioritetsgrupp 2 ingick då 31 områden.
Därefter skulle de i prioritetsgrupp 3 bli aktuella för utbyggnad, alltså efter dessa 42 områden.
VA-nämndens dom förändrade alltså helt region Gotlands planering och placerade Irevikens
VA-utbyggnad före huvuddelen av de områden som regionen ansåg mer prioriterade.
Syftet med utbyggnaden är, förutom att följa domen, är både miljömässig, att förhindra
orenat utsläpp av avloppsvatten, samt att förse området med dricksvatten av bra kvalité.
Detta torde också öppna möjligheten till vidare bostadsbyggande i området.

Projektmål

Projektets mål är att säkra Ireområdets vatten- och avloppsförsörjning. Detta skall ske genom
anslutningsledningar via Lärbro till Slite.
Att genomföra projektet inom givna budgetramar.

Tillvägagångssätt

Projektet har genomförts som totalentreprenad.
Förprojekteringen har genomförts i egen regi.
Som en del i förprojekteringen har en utredning gjorts som jämför själfallsanläggning med
några större pumpstationer samt med ett LTA-system där samtliga abonnenter förses med
varsin liten avloppspump.
Anläggningen har utförts som totalentreprenad av Skanska Sverige AB, Väg och anläggning
syd.
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Ekonomisk redovisning
Årtal

Budget, tkr

2012
2013
2014
2015
2016
2017

300
1 734
10 682
879
0
-975,3

Utfall, tkr

Kommentar

65,8 234,2 tkr flyttas med till 2013
1 051,9 682,1 tkr flyttas med till 2014
11 361,4 -679,4 tkr flyttas med till 2015
1 091,0 -891,0 tkr. Kompletteringsbudget togs ej med.
975,3 -975,3 tkr flyttas med till 2017
7,0 Totalt budgetunderskott -982,3 tkr.

Resultat och analys
Tid

Som nämnts ovan blev hela utbyggnaden tidigarelagd ett stort antal år
beroende på VA-nämndens beslut.
Tidplanen har i stort hållits. Det blev en försening på 20 dagar.
Entreprenaden färdigställdes 20150120 (SB).

Analys av
avvikelser

Den faktiska avvikelsen är ‐982 300:‐ eftersom KB på underskottet
-891 000:- år 2015 ej togs med till år 2016, se punkten Ekonomisk
redovisning.

Rekommendationer framåt från projektledaren

Stora projekt som detta kräver stora insatser av beställarens projektledning. Projektledningen
skall ha möjlighet att arbeta 100 % i projektet för att kunna bemöta kraven från
beställare/entreprenörer avseende budget, beställningar, tekniska ställda krav, uppföljning av
tidsplaner mm.
Överlämning
Hantering av
dokumentation

Relationsritningar samt drift- och skötselinstruktioner överlämnat till VAavdelningen via pärmar och USB-minne.

Punkter som
återstår att göra

Kontroll av punkter vid utförd garantibesiktning .
Utförs av Projektavdelningen.

Efterkalkyler

Inga framtagna kalkyler finns i dagsläget.

Uppföljningar
som ska
genomföras

Garantibesiktning på entreprenaderna.

Erfarenhetsåterföring

Budgeteringsarbetet för projekt, som löper över flera år, måste kvalitetssäkras i samband med
kompletteringsbudget, omdisponeringar, grundbudgetar mm. Här är det stor risk att det blir
fel då många personer är iblandad i denna process.
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Slutrapport framtagen av:
Projektledare
Projektledare Göran Randahl slutat.
Slutrapport framtagen av VA-utvecklare
Sten Reutervik för Susanne Bjergegaard
Pettersson

Datum

2017-09-23

Slutrapport godkänd av:
Avdelningschef/Förvaltningschef

Patric Ramberg

Datum

2017-09-25
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2011/520
3 april 2018

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag - Slutredovisning för ledningsutbyggnad
Lickershamn
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar
•
•

att slutrapporten tillstyrks och överlämnas till Regionstyrelsen för
godkännande samt
att tilläggsanslag begärs med 573,8 tkr

Bakgrund

Enligt Gotlands kommuns första VA-plan från 2002 skulle utbyggnaden av vatten
och avlopp i Lickershamn genomföras under åren 2006-2007.
På grund av resursbrist och sedermera VA-nämndens1 dom som placerade Irevikens
VA-utbyggnad före Lickershamn så sköts utbygganden fram i tiden för att till slut
färdigställas under 2013.
Emellertid kan ännu inte alla fastigheter inom området förses med dricksvatten.
Detta beror på flera saker.
- Förutsättning för projektet ändrades genom VA-nämndens beslut, att även
vattenledningsnätet skulle byggs ut i Ire före Lickershamn. Tidigare ansågs att
fastigheterna i Ire området hade tillräckligt med eget vatten och inte behövde någon
anslutning.
- När ursprunglig planering gjordes ansågs, med bakgrund av en flera år tidigare
genomförd provpumpning i Slite området, att tillräcklig mängd grundvatten fanns att
tillgå. När det sedermera blev aktuellt att genomföra projektet, visade det sig att
förutsättningarna ändrats och tillgänglig vattenvolym hade minskat drastiskt.
- Ledningen mellan Slite och Lärbro blev inte färdigställd och därmed är det endast
grundvatten från vattentäkten i Lärbro som kan förse Lärbro, Hangvar, Ihre och
enstaka i Lickershamn med dricksvatten.
1

Från och med den 1 januari 2016 har Statens va-nämnds uppgifter tagits över av mark- och miljödomstolarna. Statens vanämnd har upphört
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2011/520

- Provpumpning i Lickershamn (år 2014) visade inte nödvändig mängd grundvatten,
dessutom påverkade provpumpningen enstaka enskilda brunnar. Det är inte möjligt
och anlägga en kommunal vattentäkt i närområdet till Lickershamn.
- Grundvattensänkning år 2016 och 2017 gör att endast fastigheter inom
verksamhetsområde dricksvatten blir påkopplad.
Syftet med utbyggnaden är både miljömässig, att förhindra orenat utsläpp av
avloppsvatten, samt att förse området med dricksvatten av bra kvalité. Detta torde
också öppna möjligheten till vidare bostadsbyggande i området.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras med 573,8 tkr.
Den totala investeringsbudgeten har uppgått till 39 395,9 tkr. Investeringsutgifterna
har uppgått till 39 969,7 tkr vilket innebär ett budgetunderskott om 573,8 tkr.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen
Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen

Slutrapport
Projekt
VA-utbyggnad Lickershamn (TN 2011/520-34) och Ire - Lickershamn (TN 2011/2000)
Projektägare
Sten Reutervik, SBF, Infrastruktur, Vatten och avfall
Beställare
Sten Reutervik/ Ann-Sofi Lindskog, Samhällsbyggnadsförvaltningen, (SBF), Planeringsavdelningen
Projektstyrgrupp
Bengt Kristiansson SBF
Ann-Sofi Lindskog SBF
Sten Reutervik SBF
Sivert Persson SBF

Projektorganisation
Bengt Kristiansson, ombud
Sivert Persson, projektledare etapp 1/kontrollant etapp 2/Ire-Lickh.
Göran Randahl, projektledare etapp 2/Ire-Lickh.
Jonas Pettersson, projektledare maskin
Christina Larsson, projektör VA-ledningar etapp 1/Ire-Lickh.
Organisation externa parter

Projektörer:
VA-ledningar: Egen-regi Region Gotland
Maskin: Egen-regi Region Gotland
Entreprenör:
Etapp 1
Skanska Sverige AB
Karl-Erik Karlsson, ombud/projektchef
Mats Sahlin, produktionschef
Torkel Callerstad, projektingenjör
Oskar Johansson, projektingenjör
Joakim Wahnström, arbetsledare

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Etapp 2
Nybergs Entreprenad AB
Per Stephani, ombud
Krister Edström, entreprenadchef
Kjell Henningson, platschef
Georg Arenvi, arbetsledare
Ire-Lickershamn (etapp 3)
Väg och byggnadsgrus AB
Stefan Lindvy, ombud
Mattias Nygren, platschef

Bakgrund och syfte

Enligt Gotlands kommuns första VA-plan från 2002 skulle utbyggnaden av vatten och avlopp
i Lickershamn genomföras under åren 2006 – 2007.
På grund av resursbrist och sedermera VA-nämndens dom som placerade Irevikens VAutbyggnad före Lickershamn så sköts utbyggnaden fram i tiden för att till slut färdigställas
under 2013.
Emellertid kan ännu inte alla fastigheter inom området förses med dricksvatten. Detta beror
på flera saker. Såsom att när den ursprungliga planeringen gjordes ansågs, med bakgrund av
en flera år tidigare genomförd provpumpning i Slite området, att tillräcklig mängd grundvatten fanns att tillgå där. När det nu blev aktuellt visade det sig att förutsättningarna ändrats
och tillgänglig vattenvolym hade minskat drastiskt. Möjligen beroende på att den närliggande
bergtäkten utökats. Dessutom ansågs tidigare att fastigheterna i Ire området hade tillräckligt
med eget vatten och inte behövde någon anslutning. Denna förutsättning ändrades genom
VA-nämndens beslut att även vattenledningsnätet skulle byggas ut.
Syftet med utbyggnaden är både miljömässig, att förhindra orenat utsläpp av avloppsvatten,
samt att förse området med dricksvatten av bra kvalité. Detta torde också öppna möjligheten
till vidare bostadsbyggande i området.

Projektmål

Projektets mål är att säkra Lickershamnsområdets vatten- och avloppsförsörjning. Detta skall
ske genom anslutningsledningar via Ire och Lärbro till Slite.
Att genomföra projektet inom givna budgetramar.
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Tillvägagångssätt

Projektet har genomförts som tre olika delprojekt (olika entreprenader).
Projekteringen har genomförts i egen regi.
Lickershamn etapp 1
Har utförts som general entreprenad av Skanska Sverige AB, Väg och anläggning syd.
Lickershamn etapp 2
Har utförts som general entreprenad av Nybergs Entreprenad AB.
Ire-Lickershamn (etapp 3)
Har utförts som totalentreprenad av Väg och byggnadsgrus AB.

Ekonomisk redovisning (Projekt 12406 och 12417)
Årtal

Budget, tkr

Utfall, tkr

Kommentar

Projekt 12406

2010
2011
2012
2013
Projekt 12417
2010
2011
2012
2013
2014
2015
2016
2017

5 000
10 000
13 000
8265,1

1 144,2 3 855,8 tkr, flyttas inte med till år 2011
13 556,7 -3 556,7 tkr, flyttas inte med till år 2012
1 178,9 8 265,1, flyttas med till år 2013
0 8 265,1, flytta inte med till år 2014. Här växlar man
över till projekt 12417, med det görs inte
kompletteringsbudget för att ta med 8 265,1 tkr.

4 000 101,7
2 000 0
7 500 6 534,1
15 030
16 782,9

98
-237
-573
-573

344,9
336,3
0
0

3 898,3, flyttas inte med till år 2011
2 000,0, flytta med till år 2012
965,9 tkr, flytta med till år 2013
-1 752,9 tkr, flyttas med till år 2014
-236,9 tkr, flyttas med till år 2015
-573,3 tkr, flyttas med till år 2016
-573,3 tkr, flyttas med till år 2017
Totalt budgetunderskott -573,3 tkr

Resultat och analys
Tid

I stället för att bli färdigställt 2007 enligt de ursprungliga planerna så blev
utbyggnaden klar 2013 (SB20130612). Se ”bakgrund och syfte” ovan.

Analys av
avvikelser

Trots stora problem med grundvatten och mer berg än vad grundundersökningarna sade (totalt ca.1,5 milj.) så hölls budgeten bra.
Budget: 39 395 900:‐
Utfall: 39 969 700:‐
Skillnad: ‐573 800:‐ = 1,5 %
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Särredovisning per projekt
Projekt 1246
Budget: 15 879 200:Utfall: 15 879 800:Skillnad: -600:Projekt 12417
Budget: 23 516 700:Utfall: 24 089 900:Skillnad: -573 200:Total skillnad -600 kr + (-573 200 kr) = -573 800 kr

Rekommendationer framåt från projektledaren

Stora projekt som detta kräver stora insatser av beställarens projektledning. Projektledningen
skall ha möjlighet att arbeta 100 % i projektet för att kunna bemöta kraven från
beställare/entreprenörer avseende budget, beställningar, tekniska ställda krav, uppföljning av
tidsplaner mm.
Arbeten som utförs i egen-regi skall behandlas lika som entreprenörer vad gäller budget,
beställningar, fakturering, ekonomi mm.
Överlämning
Hantering av
dokumentation

Relationsritningar samt drift- och skötselinstruktioner överlämnat till VAavdelningen via pärmar och USB-minne.

Punkter som
återstår att göra

Kontroll av punkter vid utförd garantibesiktning .
Utförs av Projektavdelningen.

Efterkalkyler

Inga framtagna kalkyler finns i dagsläget.

Uppföljningar
som ska
genomföras

Garantibesiktning på entreprenaderna.

Erfarenhetsåterföring

Budgeteringsarbetet för projekt, som löper över flera år, måste kvalitetssäkras i samband med
kompletteringsbudget, omdisponeringar, grundbudgetar mm. Här är det stor risk att det blir
fel då många personer är iblandad i denna process
Vid byte av projektledare (ex. projektledaren slutar) under pågående projekt, måste det finnas
en rutin för hur överföringen till den nye projektledaren går till. Annars är risken stor att
viktig information försvinner.

4 (5)

Slutrapport framtagen av:
Projektledare
Projektledare Göran Randahl slutat.
Slutrapport framtagen av:
VA-utvecklare Sten Reutervik för
Susanne Bjergegaard Pettersson

Datum

2017-09-26

Slutrapport godkänd av:
Avdelningschef/Förvaltningschef

Patric Ramberg

Datum

2017-09-28
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1300
27 mars 2018

Therese Kallas

Tekniska nämnden

Ombyggnad av Terra Novaskolans kök
Förslag till beslut

•
•

Att hos regionstyrelsen hemställa om tilläggsanslag med 3 900 000 kr för utökad
köksombyggnad vid Terra Novaskolan projekt nr 10411.
Att hos regionstyrelsen hemställa om tilläggsanslag för ökade driftkostnader med
455 000 kr avseende kapitalkostnader.

Sammanfattning

Ursprunglig beställning av ombyggnad kök och matsal i Terra Novaskolan byggde på
en förstudie där det framgick att befintligt tillagningskök har behov av ett större
diskrum med diskinlämning.
En utbyggnad av diskrummet föreslogs genom att inkludera yta från matsalen.
Vid fortsatt projektering konstaterades dock att matsalen är klassat som skyddsrum
vilket inte medger denna typ av ombyggnad.
För att möjliggöra ett större diskrum och få en bra logistik i köket behöver två
befintliga kylrum tas i anspråk och ersättas med nya kylrum med annan placering.
Detta är en kostnadsdrivande åtgärd vilket man inte räknat med i ursprungsförslaget.
Den nya planlösningen innebär att köket behöver få nya ytskikt på väggar, golv och
tak. Ombyggnad av diskrum kräver nya ventilationskåpor.
Den befintliga ventilationsanläggningen är redan i dagsläget något underdimensionerad och behöver vid ombyggnad ersättas med ett nytt
luftbehandlingsaggregat samt nya kanaler, don och kåpor. Detta för med sig
tillbyggnad av ett nytt aggregatrum samt att en höjning av del av yttertaket behöver
göras för att komma fram med nya kanaler.
Även ny el-central samt ny el-matning behövs för att klara ny utrustning och
utformning av köket.
Investeringen kommer att genomföras år 2018. Ombyggnaden kommer att innebära
att standarden i lokalerna höjs.
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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 2017/1300

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att det behövs ett tilläggsanslag med 3 900 tkr för att
kunna genomföra ombyggnaden vid Terra Novaskola. Befintlig investeringsbudget
uppgår till 2 600 tkr. En ny kalkyl har gjorts och den totala investeringsutgiften
uppgår till 6 500 tkr.
Investeringen kommer att innebära ökade kapitalkostnader med 455 tkr, för första
året därefter minskad räntekostnad med minskad kapitalskuld under avskrivningstidens längd, för måltidsverksamheten varför tilläggsanslag begärs. Avskrivningstiden
är 20 år och internräntan 2 %. Övriga driftkostnader kan inrymmas i befintlig budget.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelsen

Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1301
27 mars 2018

Therese Kallas

Tekniska nämnden

Ombyggnad av Gråboskolans kök
Förslag till beslut

•
•

Att hos regionstyrelsen hemställa om tilläggsanslag med 3 800 000 kr för utökad
köksombyggnad vid Gråboskolan projekt nr 10407.
Att hos regionstyrelsen hemställa om tilläggsanslag för ökade driftkostnader med
420 000 kr avseende kapitalkostnader.

Sammanfattning

Ursprunglig beställning av ombyggnad kök och matsal i Gråboskolan innebär
ombyggnad av förråd och kylrum som i dag ligger i källarplanet och av bl.a.
arbetsmiljömässiga skäl behöver finnas på samma plan som köket. Utöver detta
behöver ett kylrum ersättas med ett nytt och flödet vid diskinlämningen ses över.
Under projekteringens gång har man konstaterat att diskrum och kök även har behov
av nya ventilationskåpor samt ett antal tillkommande golvbrunnar. Nya golvbrunnar
innebär byte av golvbeläggning. Befintligt klinkergolv byts mot massagolv.
Den befintliga ventilationsanläggningen är redan i dagsläget något underdimensionerad och behöver vid ombyggnad ersättas med ett nytt
luftbehandlingsaggregat med placering i befintligt aggregatrum i källarvåningen. Nya
kanaler, don samt ventilationskåpor installeras i kök och diskrum.
Investeringen kommer att genomföras år 2018. Ombyggnaden kommer att innebära
att standarden i lokalerna höjs.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag behövs med 3 800 tkr för att kunna
bygga om Gråboskolans kök. Befintlig investeringsbudget uppgår till 2 200 tkr.
En ny kalkyl för investeringen har gjorts som visar en total investeringsutgift på
6 000 tkr. För att kunna genomföra ombyggnaden behövs därför tilläggsanslag på
3 800 tkr.
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Region Gotland
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1301

Investeringen kommer att innebära ökade kapitalkostnader med 420 tkr, för första
året därefter minskad räntekostnad med minskad kapitalskuld under avskrivningstidens längd, för måltidsverksamheten varför tilläggsanslag begärs. Avskrivningstiden
är 20 år och internräntan 2 %. Övriga driftkostnader kan inrymmas i befintlig budget.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse

Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/6
16 mars 2018

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Ändrad detaljbudget gator och vägar
Förslag till beslut



Att driftbudgetanslag med 1 500 000 kr omdisponeras till planering
och utvecklingsavdelningen.



Att driftbudgetanslag med 1 500 000 kr omdisponeras från gata
parkavdelningen.

Sammanfattning

Budgeterade kostnader avseende skötsel av gator och vägar 2018 behöver
omdisponeras från gata- parkavdelningen till planering- och utvecklingsavdelningen.
I nedanstående tabell redovisas de justeringar som skall göras.
Ansvar

Org

Konto

Verksamhet

Belopp kr

2727

2232031

744210

242100

-1 500 000

1470

2272310

744230

240000

1 500 000

Driftanslaget ska täcka planering- och utvecklingsavdelningens kostnader som
uppstår efter återställning av grävarbeten vid gator och vägar samt allmän mark.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att omdisponeringen med 1 500 000 kr behöver göras
för att få en fungerande ekonomistyrning.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/6

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2015/1122
6 februari 2018

Joakim Olsson

Tekniska nämnden

Slutredovisning Klintehamns hamn, muddring
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden föreslås godkänna slutredovisningen och överlämna till
regionfullmäktige för beslut.

Sammanfattning

Projektet är ett gemensamt projekt mellan Region Gotland och TrV/Sjöfartsverket.
Regionen ansvarar för muddringen vad det avser del av farled, vändzon samt
yttrehamn medans TrV/Sjöfartsverket ansvarar för huvuddelen av farleden.
Region Gotland
Rubricerade muddringsentreprenad var steg 2 i utbyggnaden av Klintehamns hamn.
Hamnen har rustats för att möta verksamheternas behov för kajplatser,
logistikutrymmen och djupgående för fartyg. I denna entreprenad genomfördes
muddring till nya djup för del av farled, vändzon och yttre hamnbassäng.
Sjöfartsverket
Klintehamns faciliteter inklusive utformningen av inseglingsrännan och
hamnbassänger hade brister beträffande möjligheten att möta kommande
godstransportökning på ett bra sätt. Ur säkerhetssynpunkt var situationen inte
tillfredställande. Samhällsekonomisk analys har utförts och visar positivt resultat för
genomförandet av förbättringar genom föreslagen uppgradering av farleden.
Avsikten var att uppnå en säkerhetsmässig anpassning till PIANC’s
rekommendationer samt till nationella normer som utarbetats av Transportstyrelsen.
De restriktioner som gällde avseende väderförhållanden har därmed reduceras. Även
farledens kapacitet har ökats.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2015/1122

Bedömning

Den totala investeringsbudgeten har uppgått till 60 000 tkr. Investeringsutgifterna har
uppgått till totalt 59 901 tkr vilket innebär ett budgetöverskott med 99 tkr.
Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse samt bifogad slutrapport daterad 2018-01-24.
Bilagor

Bilaga 1 Slutrapport Muddring Klintehamns hamn daterad 2018-01-24.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen
Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen

Slutrapport
Projekt

Muddring Klintehamns hamn med tillhörande farled, TN 2015/1122
Projektägare

Mats Eriksson, Hamnchef
Beställare

Mats Eriksson, Hamnchef
Projektstyrgrupp

Intern styrgrupp
Mats Eriksson, TKF Hamnavdelningen
Joakim Olsson, TKF Hamnavdelningen
Lars Wahlberg, TKF Hamnavdelningen
Extern styrgrupp
Mats Eriksson, TKF Hamnavdelningen
Bertil Skoog, Sjöfartsverket

Per Hogenfält, TKF Hamnavdelningen
Tage Edvardsson, Sjöfartsverket
Thomas Hogenfält, TKF Hamnavdelningen
Anders Kindmark, Trafikverket

Projektorganisation

Tage Edvardsson, projektledare, Sjöfartsverket
Joakim Olsson, biträdande projektledare TKF Hamnavdelningen
Adam Blom, Port Engineering AB (Konsult, extern sakkunnig)

Organisation externa parter

Projektör
Port Engineering AB
Entreprenörer
Generalentreprenör: Wasa Dredging AB

Bakgrund och syfte

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Bakgrund och syfte

Projektet är ett gemensamt projekt mellan Region Gotland och TrV/Sjöfartsverket. Regionen
ansvarar för muddringen vad det avser del av farled, vändzon samt yttrehamn medans
TrV/Sjöfartsverket ansvarar för huvuddelen av farleden.
Region Gotland
Rubricerade muddringsentreprenad är steg 2 i utbyggnaden av Klintehamns hamn. Hamnen
rustas för att möta verksamheternas behov för kajplatser, logistikutrymmen och djupgående
för fartyg. I denna entreprenad genomfördes muddring till nya djup för del av farled,
vändzon och yttre hamnbassäng.
Sjöfartsverket
Klintehamns faciliteter inklusive utformningen av inseglingsrännan och hamnbassänger har
brister beträffande möjligheten att möta kommande godstransportökning på ett bra sätt. Ur
säkerhetssynpunkt är redan dagens situation inte tillfredställande. Samhällsekonomisk analys
har utförts och visar positivt resultat för genomförandet av förbättringar genom föreslagen
uppgradering av farleden. Avsikten är att uppnå en säkerhetsmässig anpassning till PIANC’s
rekommendationer samt till nationella normer som utarbetats av Transportstyrelsen. De
restriktioner som idag gäller i väderhänseende kan därmed reduceras. Även farledens
kapacitet ökas.
Bakgrund och syfte samt projektmål redovisas för båda parterna och för projektet i dess
helhet. Resterande delar i denna slutrapport redovisar dock endast Regionens del i detta
projekt.
Projektmål

Projektets huvudsakliga mål är att muddra farled, vändzon och yttre hamnbassäng till
följande:
1) Farled breddas till 53 meter och fördjupas till vattendjup om 7,3 meter
2) Vändzon muddras med diameter 205 meter och ett vattendjup om 6,8 meter
3) Yttrebassängen muddras till vattendjup om 6,0 meter
4) Muddringsmassor återanvänds för utfyllnad av ca 20 000 m2 landområde
5) Uppdatering till modern standard av sjösäkerhetsanordningar (SSA) som utmärker
vändzon
Förutom de tekniska målen har även följande mål satts:
6) Projektering utförs där hänsyn tas till miljö, kvalitet, säkerhet samt verksamheternas
behov beaktas
7) 0 arbetsplatsolyckor och 0 miljöolyckor
8) Projektet utförs inom budget och tidsram
Tillvägagångssätt

1) Projektering och framtagande av förfrågningsunderlag inklusive färdiga handlingar i
samarbete med Port Engineering AB.
2) Upphandling entreprenör
3) Genomförande entreprenad
4) Slutbesiktning
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Ekonomisk redovisning
Årtal

Budget, tkr

2014
2015
2016
2017
Totalt

20 000
40 000
60 000

Utfall, tkr

Kommentar

238
794
25 938
32 931

59 901

Positivt resultat om 99 tkr

Resultat och analys
Måluppfyllelse

Projektet har uppfyllt samtliga mål dock med mindre avvikelse vad det
avser miljö.

Tid

Projektet har påbörjats och avslutats inom satta tidsramar

Analys av
avvikelser

Vi har haft mindre avvikelser vad det avser vårt miljömål. Vi har under
entreprenaden haft mindre utsläpp av hydraulolja i samband med
slangbrott på mudderverket.

Rekommendationer framåt från projektledaren

Upphandling och genomförande av muddringsentreprenader är komplexa. En nyckelfaktor
till ett lyckat resultat är att tidigt i projektet knyta rätt kompetens till projektorganisationen.
Överlämning
Hantering av
dokumentation

Slutpärm har skapats och förvaras på hamnavdelningen. Ingen särskild
överlämning krävs då hamnavdelningen utgjort projektledning.

Punkter som
återstår att göra
Efterkalkyler

Uppföljningar
som ska
genomföras

Garantibesiktningar senast 2019-03-01

Erfarenhetsåterföring

Vid muddringsprojekt krävs det att man har god förmåga att hantera avvikelser från
förfrågningsunderlaget särskilt i de fall man avser att muddra kalkberg. Kalkbergets nivå kan
med relativt stor säkerhet fastställas med geotekniska undersökningar vilket slutligen innebär
att muddringsvolymer kan fastställas med noggrannhet. Viktig är dock att
förfrågningsunderlag och ersättningsvolymer bygger på ersättning utifrån fast muddrad
volym. Bergets hårdhetsgrad är däremot inte lika enkelt att fastställa. Vid de geotekniska
undersökningarna går det i och för sig utvärdera/analysera bergets hårdhetsgrad. Dessa
provtagningar blir dock inte representativa för en större yta då bergets egenskaper tenderar
till att snabbt ändras. För att får ett tillförlitlig geotekniskt resultat skulle det krävas en
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ansenlig mängd borrprov vilket inte är ekonomiskt försvarbart att utföra. Ett bättre alternativ
är att under projektets framdrift analysera bergets hårdhetsgrad i syfte att utröna om
entreprenör har rätt till extra ersättning. Vidare bör man tidigt i projekteringen utföra en
noggrann riskanalys och prisvärdera samtliga risker. Projektbudgeten bör ha god möjlighet att
hantera utfall av riskerna annars bör avbrytande av upphandling övervägas.

Slutrapport framtagen av:
Biträdande projektledare

Joakim Olsson

Datum

2018-01-24

Slutrapport godkänd av:
Avdelningschef/Förvaltningschef

Mats Eriksson

Datum

2018-01-24
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2014/2296
6 februari 2018

Joakim Olsson

Tekniska nämnden

Slutredovisning Renovering Lanthamnskajen i Klintehamn
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden föreslås godkänna slutredovisningen och överlämna den till
regionfullmäktige för beslut.

Sammanfattning

Lanthamnskajen i Klintehamn hade nått sin tekniska livslängd. Kajen byggdes i
omgångar under tidigt 60-tal och har under tiden genomgått en större renovering av
bärande konstruktionsdelar i slutet av 80-talet. I början på 2000-talet visade bärande
konstruktionsdelar i form av dragstag att de nått sin tekniska livslängd då flertalet av
dessa gick av pga. av korrosion.
Detta projekt syftade till att totalrenovera Lanthamnskajen som består av en
kajsträcka på ca 225 meter. Kajen har renoverats genom att en ny spont installerats
utanför befintlig kaj, ny krönbalk har gjutits, befintligt kajdäck har rivits och området
innanför spont har fyllts med bergkross. Slutligen har överytan hårdgjorts med
betong och marksten.
Bedömning

Den totala investeringsbudgeten har uppgått till 36 000 tkr. Investeringsutgifterna har
uppgått till totalt 35 971 tkr vilket innebär ett budgetöverskott med 29 tkr.
Enligt regionens riktlinjer för redovisningar av investeringar ska slutredovisning av
projektet ske till regionfullmäktige.

Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse samt bifogad slutrapport daterad 2018-01-18.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2014/2296

Bilagor

Bilaga 1 Slutrapport Renovering av Lanthamnskajen Klintehamn daterad 2018-01-18
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen
Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen

Slutrapport
Projekt

Renovering av Lanthamnskajen Klintehamn, TN 2014/2296
Projektägare

Mats Eriksson, Hamnchef
Beställare

Mats Eriksson, Hamnchef
Projektstyrgrupp

Mats Eriksson, TKF Hamnavdelningen
Thomas Hogenfält, TKF Hamnavdelningen
Lars Wahlberg, TKF Hamnavdelningen

Projektorganisation

Joakim Olsson, projektledare
Adam Blom, Port Engineering AB (Konsult, extern sakkunnig)
Roine Ivarsson, Projektengagemang AB (Konsult, extern kontrollant)

Organisation externa parter

Projektör
Skanska Sverige AB
Entreprenörer
Totalentreprenör: Skanska Sverige AB
Dykeritjänster: Dyk & Anläggning AB
Muddring: Dyk & Anläggning AB
El: JoSwe AB
Bakgrund och syfte

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Bakgrund och syfte

Lanthamnskajen i Klintehamn har nått sin tekniska livslängd. Kajen byggdes i omgångar
under tidigt 60-tal och har under tiden genomgått en större renovering av bärande
konstruktionsdelar i slutet av 80-talet. I början på 2000-talet visade bärande
konstruktionsdelar i form av dragstag att de nått sin tekniska livslängd då flertalet av dessa
gick av pga. av korrosion.
Detta projekt syftar till att totalrenovera Lanthamnskajen som består av en kajsträcka på ca
225 meter. Kajen kommer att renoveras genom att en ny spont installeras utanför befintlig
kaj, ny krönbalk gjuts sedan rivs befintligt kajdäck och området innanför spont fylls med
bergkross. Slutligen hårdgörs överytan med betong och marksten.
Projektmål

Övergripande projektmål för projektet:
1) renovera kaj 2 och 3 till ursprungligt skick i syfte att under lång tid (50 år)
säkerhetsställa förutsättningar för verksamheterna i hamnen
2) spont installeras till ett djup om 0,5 meter under aktuellt ramfritt djup i syfte att kunna
hantera en framtida fördjupning av hamnen
3) projektering utförs där hänsyn tas till miljö, kvalitet, säkerhet samt verksamheternas
behov beaktas
4) entreprenadens påverkan på befintliga verksamheter skall minimeras
5) 0 arbetsplatsolyckor och 0 miljöolyckor
6) Projektet utförs inom budget och tidsram

Tillvägagångssätt

1)
2)
3)
4)
5)

Projektering och framtagande av förfrågningsunderlag
Upphandling
Genomförande etapp 1
Genomförande etapp 2
Slutbesiktning
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Ekonomisk redovisning
Årtal

Budget, tkr

2013
2014
2015
2016
2017

12 000
12 000
12 000

Totalt

36 000

Utfall, tkr

Kommentar

700
4 937
18 704
11 080
550
35 971 Ett positivt resultat med 29 tkr

Resultat och analys
Måluppfyllelse

Projektet har uppfyllt projektet mål dock med mindre avvikelse vad det
gäller miljö.

Tid

Projektet har påbörjats och avslutats inom satta tidsramar

Analys av
avvikelser

Två avvikelser från projektets mål då miljöolyckor inträffat. Oljeutsläpp
från mudderverk samt utsläpp diesel från lastbil. Olyckorna är dock av
mindre art och hanterades av projektorganisationen och miljöpåverkan
kunde minimeras.

Rekommendationer framåt från projektledaren

En nyckelfaktor i detta projekt har varit tidig samordning med befintliga verksamhetsutövare.
Redan i projekteringsskedet fick dessa vara med och kunde då påverkar utformningen av
kajanläggningen i syfte att optimera funktionen. Kajanläggningen renoverades under
pågående drift varav tidig samordning mellan entreprenör och verksamhetsutövare blev ett
vinnande koncept då det skapade möjlighet till förberedelser och anpassning.
Överlämning
Hantering av
dokumentation

Slutpärm har skapats och förvaras på hamnavdelningen. Ingen särskild
överlämning krävs då hamnavdelningen utgjort projektledning.

Punkter som
återstår att göra

I projektet har ny logistikväg skapats. Huvuddelen av vägen är färdig dock
utförs det sista arbetet med denna väg under sommaren 2017.
Mätning av eventuella föroreningar dagvatten.

Efterkalkyler

Uppföljningar
som ska
genomföras

Garantibesiktningar senast 2018-06-28 samt 2021-06-28
Uppföljning dagvatten, dagvattnets innehåll avseende föroreningar skall
mätas under hösten.

3 (4)

Erfarenhetsåterföring

Vid anläggningsprojekt lik denna krävs det att man har god förmåga att hantera avvikelser
från förfrågningsunderlaget. Orsaken till avvikelserna från förfrågningsunderlaget är ofta
bristande dokumentation över befintlig anläggning samt osäkerheter i geotekniska
undersökningar. För att kunna möta detta behov krävs särskild kompetens i projektledningen
avseende entreprenadjuridik och sakkunnig konstruktör. Vidare bör man tidigt i
projekteringen utföra en noggrann riskanalys och prisvärdera samtliga risker. Projektbudgeten
bör ha god möjlighet att hantera utfall av riskerna annars bör avbrytande av upphandling
övervägas.
I detta projekt bestod avvikelserna från förfrågningsunderlaget i huvudsak av bristande
dokumentation avseende de renoveringar som gjorts under årens lopp på kajanläggningen.
Detta är inte unikt för denna kajanläggning utan kan anses gälla generellt för våra
kajanläggningar.

Slutrapport framtagen av:
Projektledare

Joakim Olsson

Datum

2018-01-18

Slutrapport godkänd av:
Avdelningschef/Förvaltningschef

Mats Eriksson

Datum

2018-01-18
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2015/924
6 februari 2018

Joakim Olsson

Tekniska nämnden

Slutredovisning Visby hamn fenderverk i färjeläge 5 och 6
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden föreslås godkänna slutredovisningen och överlämna till
regionfullmäktige för beslut.

Sammanfattning

Visby Hamn har ett antal färjelägen som hanterar den frekventa färjetrafiken från och
till fastlandet. Angöringsförhållandena vid lägena påverkas i hög grad av väder och
vind, vilka för Visby hamn kan betecknas som stundtals hårda, med motsvarande
krav på färjelägens fendersystem. För att säkerhetsställa hög tillgänglighet, minimera
risker för stormskador samt skapa förmågan att möta krav på högre placerade
avfendringslister på fartygen krävs att fenderverken byts ut. Vidare är den tekniska
livslängden uppnådd för fenderverken och har således stort behov av renovering.
Fenderverk i färjeläge 5 och 6 omfattas av detta projekt.
Projektet delfinansieras av Trafikverket med 50 % av investeringskostnaden.
Bedömning

Den totala investeringsbudgeten har uppgått till 40 000 tkr. Investeringsutgifterna har
uppgått till totalt 39 954 tkr vilket innebär ett budgetöverskott med 46 tkr.

Beslutsunderlag

Denna tjänsteskrivelse samt bifogad slutrapport daterad 2018-01-19.
Bilagor

Bilaga 1 Slutrapport Visby hamn Fenderverk i färjeläge 5 och 6 daterad 2018-01-19
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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 2015/924

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen
Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen

Slutrapport
Projekt

Visby hamn fenderverk i färjeläge 5 och 6, TN 2015/924
Projektägare

Mats Eriksson, Hamnchef
Beställare

Mats Eriksson, Hamnchef
Projektstyrgrupp

Mats Eriksson, TKF Hamnavdelningen
Håkan Hallberg, TKF Hamnavdelningen
Lars Wahlberg, TKF Hamnavdelningen

Projektorganisation

Joakim Olsson, projektledare
Håkan Bredenberg, Bredenberg Teknik AB (Konsult, extern sakkunnig)
Roine Ivarsson, Projektengagemang AB (Konsult, extern kontrollant)

Organisation externa parter

Projektör
Skanska Sverige AB
Entreprenörer
Totalentreprenör: Skanska Sverige AB
Övriga Parter
Christer Bruzelius, VD, Destination Gotland
Nils Nordström, Trafik och Säkerhetschef, Destination Gotland
Bakgrund
syfteföreträder i vissa delar Trafikverket i denna entreprenad. Trafikverket har krav
Destinationoch
Gotland
som krav att Destination Gotland är delaktiga och godkänner entreprenaden innan Regionen
fakturerar

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Bakgrund och syfte

Visby Hamn har ett antal färjelägen som hanterar den frekventa färjetrafiken från och till
fastlandet. Angöringsförhållandena vid lägena påverkas i hög grad av väder och vind, vilka för
Visby hamn kan betecknas som stundtals hårda, med motsvarande krav på färjelägens
fendersystem. För att säkerhetsställa hög tillgänglighet, minimera risker för stormskador samt
skapa förmågan att möta krav på högre placerade avfendringslister på fartygen krävs att
fenderverken byts ut. Vidare är den tekniska livslängden uppnådd för fenderverken och har
således stort behov av renovering.
Fenderverk i färjeläge 5 och 6 omfattas av detta projekt.
Projektet delfinansieras av Trafikverket med 50 % av investeringskostnaden.
Beslut om upphandling togs av Tekniska nämnden, TN 2015-09-23 § 198, 199
Beslut om tilläggsanslag togs av Region fullmäktige, RF 2015-10-12 § 254
Projektmål

Övergripande projektmål för projektet:
1) skapa teknisk förmåga att möta krav på högre placerade avfendringslister på fartygen
2) öka Visby hamns tillgänglighet och samtidigt minimera risker för stormskador både
på kajanläggning och fartyg
3) projektering utförs där hänsyn tas till miljö, kvalitet, säkerhet samt verksamheternas
behov beaktas
4) entreprenadens påverkan på befintliga verksamheter skall minimeras
5) 0 arbetsplatsolyckor och 0 miljöolyckor
6) Projektet utförs inom budget och tidsram

Tillvägagångssätt

1) Projektering och framtagande av förfrågningsunderlag, entreprenad samt inköp
fenderverk
2) Upphandling, entreprenör samt inköp fenderverk
3) Samordning Destination Gotland och Gotlands Stuveri AB
4) Genomförande färjeläge 6
5) Delbesiktning färjeläge 6, godkännande av Destination Gotland, fakturering TrV
6) Genomförande färjeläge 5
7) Delbesiktning färjeläge 5, godkännande av Destination Gotland, fakturering TrV
8) Slutbesiktning
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Ekonomisk redovisning
Årtal

Budget, tkr

2015
2016
2017
Total

40 000

40 000

Utfall, tkr

2 301
36 303
1 350
39 954

Kommentar

Ett positivt resultat med 46 tkr

Resultat och analys
Måluppfyllelse

Projektet har uppfyllt samtliga uppsatta mål

Tid

Projektet har påbörjats och avslutats inom satta tidsramar

Analys av
avvikelser

Rekommendationer framåt från projektledaren

En nyckelfaktor har varit tidig och tydlig samverkan mellan projekt och verksamhetsutövare.
Genom att aktiva verksamheter tidigt fått möjlighet att påverka funktion och planerad
framdrift av projektet har funktionell utformning erhållits samt har påverkan för
verksamheterna kunnat minimeras.
Anläggningsprojekt av denna typ är tekniskt komplicerade. En nyckelfaktor är att tidigt
involvera tekniska sakkunniga i projektet. I detta projekt hade vi stor behållning av att konsult
som är sakkunnig för grundläggning (pålning) var delaktig redan vid projektering och utgjorde
stöd under genomförandet.
Överlämning
Hantering av
dokumentation

Slutpärm har skapats och förvaras på hamnavdelningen. Ingen särskild
överlämning krävs då hamnavdelningen utgjort projektledning.

Punkter som
återstår att göra
Efterkalkyler

Uppföljningar
som ska
genomföras

Garantibesiktningar senast 2018-12-15 samt 2021-12-15
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Erfarenhetsåterföring

Vid anläggningsprojekt lik denna krävs det att man har god förmåga att hantera avvikelser
från förfrågningsunderlaget. Orsaken till avvikelserna från förfrågningsunderlaget är ofta
bristande dokumentation över befintlig anläggning samt osäkerheter i geotekniska
undersökningar. För att kunna möta detta behov krävs särskild kompetens i projektledningen
avseende entreprenadjuridik och sakkunnig konstruktör. Vidare bör man tidigt i
projekteringen utföra en noggrann riskanalys och prisvärdera samtliga risker. Projektbudgeten
bör ha god möjlighet att hantera utfall av riskerna annars bör avbrytande av upphandling
övervägas.
I detta projekt bestod avvikelserna från förfrågningsunderlaget i huvudsak av osäkerheter i
geotekniken vilket medförde en ändring av grundläggningsprincip.

Slutrapport framtagen av:
Projektledare

Joakim Olsson

Datum

2018-01-19

Slutrapport godkänd av:
Avdelningschef/Förvaltningschef

Mats Eriksson

Datum

2018-01-19
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/311
26 mars 2018

Tekniska nämnden

Ny dataskyddsförordning (GDPR) 25 maj 2018
Förslag till beslut

1. Nämnden utser Johanna Mörnefält till dataskyddsombud enligt artikel 37 dataskyddsförordningen, EU 2016/679 (GDPR), för nämndens personuppgifts-behandling från och med 2018-05-25.
2. Nämnden ger förvaltningschefen i uppdrag att utse en ansvarig kontaktperson
för personuppgiftsfrågor inom förvaltningen.
3. Nämnden beslutar att delegera rätten att besluta om utlämnande av register-utdrag, begäran om rättande, raderande eller blockerande av personuppgifter till
förvaltningschef med rätt till vidaredelegering.
4. Nämnden beslutar att delegera rätten att lämna yttrande till förvaltningsrätt och
besluta om överklagande gällande utlämnande av registerutdrag, begäran om
rättande, raderande eller blockerande av personuppgifter till förvaltningschef med
rätt till vidaredelegering.
5. Nämnden beslutar att delegera ansvaret för registerförteckningen och tecknandet av personuppgiftsbiträdesavtalen till förvaltningschefen, med rätt att vidaredelegera ansvaret.
6. Förvaltningen ska regelbundet rapportera till nämnden om arbetet med
behandlingen av personuppgifter.

Sammanfattning

Den nya dataskyddsförordningen eller GDPR (förkortning av engelskans General
Data Protection Regulation) börjar gälla 25 maj 2018. Förordningen ersätter personuppgiftslagen (PuL).
Dataskyddsförordningen är en uppdatering av personuppgiftslagen. Dataskydds-förordningen innebär också en skärpning av kraven på att skydda personuppgifter i det
nya digitala samhället. Bland annat införs möjligheten att utdöma ekonomiska sanktioner mot personuppgiftsansvariga som bryter mot dataskyddsförordningens regler.
Ärendebeskrivning

Europeiska unionen (EU) har beslutat om en ny förordning som innehåller regler
för hur man får behandla personuppgifter. Förordningen börjar gälla 25 maj 2018
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/311

och kallas dataskyddsförordningen eller GDPR. Förordningen kommer att gälla direkt i alla EU:s medlemsländer och ersätter nationella regler, som till exempel personuppgiftslagen (PuL) i Sverige.
Mycket i dataskyddsförordningen liknar de regler som finns i nuvarande personuppgiftslagen. På samma sätt som idag får man till exempel behandla personuppgifter
med stöd av samtycke från de registrerade eller för att uppfylla ett avtal. De registrerade kommer även i fortsättningen att ha rätt att få information om den personuppgiftsbehandling som sker och den som behandlar personuppgifter måste ha tillräckliga säkerhetsåtgärder för att uppgifterna skyddas på rätt sätt. Om det är fråga om
uppgifter om hälsa, etniskt ursprung, politisk uppfattning eller religiös tro ställs särskilda krav.
Viktigare nyheter:


Den registrerade ska kunna få personuppgifter som man själv lämnat överförda till en annan tjänst - dataportabilitet.



Konsekvensbedömning ska göras vid ny personuppgiftbehandling.



Säkerhetsincident ska anmälas till Datainspektionen inom 72 timmar.



Dataskyddsombud ska tillsättas av myndigheter och andra dataskyddsansvariga som behandlar känsliga personuppgifter.



Datainspektionen kan komma att utdöma en sanktionsavgift för den som
bryter mot förordningens regler.



Regeln i PuL om förenklad behandling av personuppgifter i löpande text och
enkla listor, den så kallade missbruksregeln, försvinner.



Myndigheten och andra dataskyddsansvariga har ansvar för att se till att förordningens regler följs (ansvarsskyldighet).

Dataskyddsförordningen gäller för alla myndigheter, företag och organisationer
som behandlar personuppgifter. Den gäller när den personuppgiftsansvarige själv
bestämmer över behandlingen, men även när ett personuppgiftsbiträde utför behandlingen på uppdrag av den personuppgiftsansvarige. Inom Region Gotland
är nämnder och styrelser personuppgiftsansvariga inom sina områden. Exempel på
personuppgiftsbiträden är leverantörer av datasystem.
Liksom idag har den registrerade rätt att en gång om året begära ut registerutdrag där
det framgår vilka uppgifter som är registrerade hos den personuppgiftsansvariga
nämnden/förvaltningen.
Mer uppgifter om den nya dataskyddsförordningen finns på Datainspektionens hemsida https://www.datainspektionen.se/lagar-och-regler/eus-dataskyddsreform/
Dataskyddsförordningen inom Region Gotland

Inom Region Gotland pågår ett projekt som ska säkerställa att regionen uppfyller de
krav som den nya dataskyddsförordningen ställer. Projektet leds av personal från regionstyrelseförvaltningen, men alla nämnder och styrelser är involverade eftersom den
nya dataskyddsförordningen berör alla regionens verksamheter.
Nämnden är personuppgiftsansvarig för sitt område och måste enligt den nya dataskyddsförordningen utse ett dataskyddsombud (förkortat DPO efter engelskans Data
Protection Officer).
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Tjänsteskrivelse
TN 2018/311

Även om Region Gotland efter införandet av dataskyddsförordningen kommer att
ha ett centralt placerad dataskyddsombud, kommer regionens förvaltningar att ha
kvar arbetsuppgifter som gäller personuppgiftsbehandling. Dataskyddsombudet
kommer också att behöva ha en kontaktperson på varje förvaltning, till exempel om
det inträffar dataincidenter som måste rapporteras.
Exempel på arbetsuppgifter som kommer att ligga kvar på förvaltningen är handläggning av begäran om registerutdrag, det vill säga när en enskild begär att få ut
alla personuppgifter som finns registrerade om honom eller henne. En begäran om
registerutdrag innebär att alla datasystem och register måste gås igenom och att en
kopia ska skrivas ut på alla dokument som personen förekommer i. Regionen har ett
centralt register över alla datasystem, men sökning i varje system och utskrift på papper måste än så länge göras manuellt.
Innan utlämnandet måste också en genomgång göras av om det finns uppgifter som
inte kan lämnas ut av sekretesskäl eller av annan anledning. Dataskyddsförordningen
ger den registrerade bara rätt att få ut registrerade uppgifter om sig själv och mindre
barn som han eller hon är vårdnadshavare för. Uppgifter om andra personer i dokumenten kan därför behöva strykas innan utlämnandet. Hänsyn måste också tas till
regler om sekretess i offentlighets- och sekretesslagen (OSL) som kan vara till-lämpliga.
Enligt dataskyddsförordningen har den registrerade i vissa fall rätt att få sina uppgifter rättade, raderade eller blockerade och få skadestånd om personuppgifter har behandlats i strid med dataskyddsförordningen. Vid enklare rättningar, som att fel
namn har används, behöver förvaltningen enkelt kunna göra rättningen. Möjligheten
att få personuppgifter rättade är en del av den registrerades rättigheter, men det förekommer att personer vill ha uppgifter ändrade som de inte har rätt att få rättade. I de
fallen har den registrerade rätt att få ett överklagningsbart beslut.
Enligt dataskyddsförordningen ska den personuppgiftsansvarige (i det här fallet
nämnden) föra en förteckning över de personuppgiftsbehandlingar som den ansvarar
för, så kallad registerförteckning. Förteckningen kommer att behöva uppdateras regelbundet.
Nämnden ska som personuppgiftsansvarig teckna avtal med sina personuppgiftsbiträden, det vill säga de som förvaltningen anlitar för att behandla personuppgifter för
nämndens räkning, till exempel leverantörer av datasystem. När det gäller enskilda utförare som använder regionens datasystem, är förhållandet det omvända. Utförarna
är personuppgiftsansvariga för sin behandling av personuppgifter och regionen är
personuppgiftsbiträde. Även i dessa fall ska ett personuppgiftsbiträdesavtal upprättas.
Personuppgiftsbiträdesavtalen kan komma att uppdateras löpande. Även nya avtal
kan tillkomma.
Bedömning

I och med införandet av den nya dataskyddsförordningen måste nämnden fatta några
formella beslut.
 Johanna Mörnefält har anställts som dataskyddsombud för alla nämnder och sty-

relser inom Region Gotland. Nämnden måste dock formellt godkänna Johanna
Mörnefält som sitt dataskyddsombud. I samband med det behöver nämnden besluta att nuvarande personuppgiftsombuds (PuL-ombuds) uppdrag avslutas.
 Nämnden föreslås ge förvaltningschefen i uppgift att utse en ansvarig kontaktperson för personuppgiftsfrågor inom förvaltningen.
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 Nämnden föreslås delegera rätten att besluta om utlämnande av registerutdrag, be-

gäran om rättande, raderande eller blockerande av personuppgifter samt överklagande av sådana beslut till förvaltningschef med rätt till vidaredelegering.
 Formellt sett är nämnden, i egenskap av personuppgiftsansvarig, ansvarig för både
registerförteckningen och personuppgiftsbiträdesavtalen. För en smidig hantering
föreslås nämnden besluta att delegera ansvaret för registerförteckningen och tecknandet av personuppgiftsbiträdesavtalen till förvaltningschefen, med rätt att vidaredelegera ansvaret.
 Som personuppgiftsansvarig behöver nämnden få information om hur arbetet med
behandlingen av personuppgifter fungerar. Förvaltningen föreslås därför regelbundet rapportera till nämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-03-26
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
DPO Johanna Mörnefält
Förvaltningsledning
PuL-ombud
Systemförvaltare
Ev. övriga berörda
Registrator-RS
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/398
17 april 2018

Bo Hultemar

Tekniska nämnden

Kompletteringar och ändringar i Tekniska nämndens
delegationsordning
Förslag till beslut

1. Ärende/lagrum

Delegat

Utse ombud, att föra Tekniska nämndens
talan i domstolar och myndigheter.*

Förvaltningschef

*(I nämndens delegationsförteckning anges som kommentar att bemyndigandet som ombud
normalt ges via en fullmakt)

2. Ärende/lagrum

Delegat

Beslut om anvisning av hämtningsplats
för hushållsavfall, enligt 15-16 §§ Avfallsföreskrifter Renhållningsordning Region
Gotland

Avfallstekniker*
Handläggare avfall
Ersättare: Enhetschef

*(Komplettering i punkt 6.2 i nuvarande delegationsordning)
3. Regelverk för avrop av ramavtal
1. Förvaltningschef, avdelningschef, enhetschef, förvaltare och PU*
ingenjör får göra avrop från ramavtal i ett teknikområde upp till 34
prisbasbelopp.
2. Förvaltningschef, avdelningschef, enhetschef, förvaltare och PU
ingenjör får i ett projekt som innebär en kombination av flera
teknikområden göra avrop upp till max 65 prisbasbelopp. Om
oförutsedda kostnader uppkommer i ett projekt som medför att
gränsen överskrids ska nämnden informeras.
3.Ett projekt som beräknas överstiga 65 prisbasbelopp skall
genomföras med upphandling enligt lagen om offentlig upphandling
LOU.
*(PU = periodiskt underhåll)
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3. Beslutet ersätter TN § 107 2018-03-28.
4. Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Delegationsordningen är ett mycket viktigt och styrande dokument för
förvaltningens löpande verksamhet. Beslutsfattandet måste bland annat ske med stöd
av en korrekt delegationsordning. I tre fall behöver nu kompletteringar ske. Det
gäller dels rättsliga åtgärder rörande inkassohanteringen för förvaltningens abonnentoch avtalstjänster som tidigare hanterats i regionens egen regi, men som nu är
upphandlad på marknaden, och dels att ge funktionen avfallstekniker delegation som
tidigare enbart gällt handläggare avfall samt att justera gränserna för avrop enligt
ramavtal.

Ärendebeskrivning
Delegation till förvaltningschef

Inkassoverksamheten har tidigare bedrivits i egen regi men sedan 1 oktober 2017 är
Intrum upphandlad att hantera all inkassoverksamhet åt Region Gotland. Region
Gotland skickar ut faktura och påminnelse och sköter genom handläggare de
kundfrågor som uppkommer. Den ev kravprocess som följer utav antingen obetalda
fakturor eller tvistiga fakturor som kan bli en rättslig process hanteras av Intrum i
samråd med förvaltningens handläggare och chefer, enligt fastställda rutiner.
Den verksamhet som berörs inom förvaltningen är regionens renhållningstjänster
och vatten- och avloppstjänster. För dessa tjänster och abonnemang finns fastställda
taxor av regionfullmäktige. När det gäller fastighetsförvaltningen och
hamnavdelningen är det avtal, hyreskontrakt avtal som tecknats med kund eller
hyresgäst. Huvudsakligen bedrivs detta arbete av förvaltningen som verkställighet
enligt regler, bestämmelser, taxor och avtal.
I vissa fall bedömer förvaltningen att tvistiga principiella ärenden skall drivas vidare i
domstol. Det är då korta formella tidsanvisningar om när dessa beslut om fortsatt
juridisk process skall inges.
Förvaltningen behöver snabbt och formellt kunna ge den som skall företräda
nämnden, i det här fallet Intrum, fullmakt att driva ärendet.
I nämndens delegationsordning föreslås förvaltningschefen få delegation att utse
ombud som har fullmakt att företräda Tekniska nämnden.
Delegation till avfallstekniker

Förvaltningen har gjort förändringar i organisationen inom avfallsverksamheten
genom att besluten om att anvisa hämtningsplats för hushållsavfall även skall
hanteras av avfallstekniker (tidigare enbart handläggare avfall).
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Nämndens delegationsordning föreslås kompletteras med delegation till
avfallstekniker i punkt 6.2.
Justering av gränser för avrop enligt ramavtal

Teknikförvaltningen föreslår att tidigare beslutade beloppsgränser för avrop från
Årsavtalen höjs från 15 till 34 prisbasbelopp inom ett teknikområde och från 34 till
65 prisbasbelopp för flera teknikområden.
De projekt avseende underhåll/reparationer som fastighetsförvaltningsavdelningen
(FFA) genomför, omfattar oftare flera teknikområden, samt att kraven på arbetsmiljö
och samordning på arbetsplatserna har ökat under åren, vilket innebär bl. a att det
skall finnas en samordningsansvarig på respektive arbetsplats. FFA har inte
resurserna att vara samordningsansvariga på flera samtidiga projekt. Genom att höja
beloppsgränsen för avrop gällande flera teknikområden, kan teknikförvaltningen
lägga samordningsansvaret på en entreprenör. Vid avrop inom ett teknikområde
föreslås höjningen också mot bakgrund av prisökningarna.
Prisbasbeloppet för 2018 är 45 500 kr. Det innebär att avropen från årsavtalen
kommer att få utnyttjas till ett beräknat värde av ca 1,5 miljoner för ett projekt inom
ett teknikområde och till ca 2,9 miljoner för ett projekt som omfattar flera
teknikområden.
På motsvarande höjs gränsen avseende när ett projekt skall genomföras med
upphandling enligt lagen om offentlig upphandling LOU, från ca 1,5 miljoner till ca
2,9 miljoner.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
TKF Planerings- och utvecklingsavdelningen
TKF Avfallsenheten
TKF FFA
TKF Projektavdelningen
RSF Jurister
RSF Ekonomi
Intrum
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1381
3 april 2018

Lennart Klintbom

Tekniska nämnden

RS remiss - Motion. Klimatinvestera i laddinfrastruktur för
elfordon
Förslag till beslut

•

Motionen avslås med anledning av pågående arbete med en ny parkeringsstrategi
och ny parkeringsnorm.

Sammanfattning

Miljöpartiet de gröna har i en motion till regionfullmäktige föreslagit
regionfullmäktige besluta att Region Gotland tar fram en handlingsplan för en
laddinfrastruktur över hela ön inkluderat vem som finansierar, vem som gör vad,
samt en tidplan.
Som skäl anges klimatförändringar och Sveriges klimatmål att vara fossilfritt 2050. I
Regionens energiplan anges att det skall satsas på flera fossilfria transporter och att
”Uppmuntra och stödja initiativ för utveckling av eldrivna fordon och
laddinfrastruktur för dessa”.
Bedömning

Redan 2011 tog förvaltningen in offert på el-fordons laddare från företaget ModulSystem Sweden Ab. Offerten gällde deras ”HecCharger” som kan kopplas till
Regionens bestånd av parkeringsautomater av märke ”Hectronic Citea”. Avgiften var
då tänkt som efterskottsbetalning för laddning inklusive parkering. Projektet blev
dock aldrig genomfört på grund av att Regionen då valt att satsa på lokalt producerad
biogas. Regionen har två laddplatser på allmänna parkeringar. Den ena ligger vid
Cramérgatan och den andra vid Korsgatan. Båda dessa laddplatser gjordes för
tillfälligt bruk under Almedalsveckan, men har blivit permanenta. Elen till dessa
laddplatser sponsras av Geab. Båda dessa laddplatser ligger numera innanför den
gräns där inga fordon får finnas under delar av dygnet under Almedalsveckan. För att
undvika kritik för detta har Vattenfall anordnat ett antal laddplatser på parkeringen
söder om gamla Hamnterminalen. Dessa var bara uppsatta under Almedalsveckan.
På Gotland finns för närvarande ca 130 laddplatser som allmänheten har tillgång till.
Dessa laddplatser är utspridda över hela ön. Enligt motionsställaren visar forskning
att 80-90 procent av överförd energi sker vid icke-publika landställen såsom enskilda
parkeringsplatser.
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I den parkeringsstrategi och parkeringsnorm som är under utarbetande anges
följande:
Parkering för elfordon:
Gotland ligger i framkant när det gäller ladd punkter för elbilar. Det finns dock ingen
tydlig strategi kring hur utbyggnaden ska se ut framöver, men regionen bör sträva
efter ett fortsätta ligga i framkant för ladd punkter på allmän plats. Samtliga nya och
befintliga parkeringar som kommunen råder över bör därför sträva efter att minst 10
procent av platserna är utrustade med laddpunkter. Det bör också genomföras
informationssatsningar mot hyres och bostadsföreningar syfte att hjälpa dessa att
införa laddpunkter. För att uppmuntra användande av hållbara transportmedel kan
laddning vara avgiftsfritt initialt, men bör på sikt avgiftsbeläggas. Tydligare riktlinjer
kring laddning kan tas fram i takt med att fler laddpunkter skapas.
Utbyggnad av ladd infrastruktur
Gotland är i framkant när det gäller laddpunkter för elbilar och elhybrider. Det är
dock ingen anledning att bromsa in. I skrivande stund har Region Gotland drygt 130
ladd punkter vilket gör att det bara är Göteborg och Stockholm som ligger före.
Region Gotland bör ansvara för denna satsning, men också se till att utbilda
fastighetsägare, arbetsgivare och andra tänkbara investerare.
I kommande parkeringsnorm anges möjligheter för byggherrar eller fastighetsägare
att erhålla ”rabatt” på parkeringstalen om särskilda åtgärder görs så som bilpooler
och cykel pooler. Att en viss del av parkeringarna på kvartersmark skall vara
utrustade med laddningsmöjligheter kommer också att anges. Parkeringsstrategin och
parkeringstalen är ännu inte antagna av Regionfullmäktige.
Parkeringsstrategin och parkeringstalen kommer att hantera de frågor som lyfts fram
i motionen. Det finns därför ingen anledning att starta en parallell process som
motionen föreslår.
Beslutsunderlag

Motion 2017-03-27 ”Klimatinvestera i laddinfrastruktur för elfordon”
Tjänsteskrivelse 2018-04-03

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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MOTION

2017-03-27

Till regionfullmäktige

Lisbeth Bokelund, m.fl.

KLIMATINVESTERA I LADDINFRASTUKTUR FÖR ELFORDON
Flera tydliga tecken talar för att klimatet på jorden håller på att förändras utöver den naturliga variationen. Vi
har de senaste åren fått se minskning av istäcket i Arktis, stigande havsnivåer och förändrade
nederbördsmönster, enligt SMHI. Det har medfört översvämningar, extremväder och torka, som resulterat i
vattenbrist, det har vi inte minst fått uppleva här på Gotland. För Sveriges del är det tydligt att de senaste 25
åren har varit betydligt varmare än normalt, vilket mycket troligt har sin orsak i den globala uppvärmningen.
Sveriges klimatmål att vara fossilfritt 2050 kräver att vi arbetar aktivt på bred front med flera alternativ för
att ställa om vårt fossilberoende. Region Gotlands biogasstrategi är bra och nödvändig. Men det kommer inte
att lösa alla våra transportbehov varken nu eller i framtiden. Därför måste vi satsa på fler fossilfria transporter,
vilket bland annat definieras i Energiplanen som att ”Uppmuntra och stödja initiativ för utveckling av eldrivna
fordon och laddinfrastruktur för dessa.”
Elbilar och elcyklar ökar snabbt i samhället och det är ett stort steg i riktning mot ett fossilfritt transportsystem.
Att få till ett system av laddmöjligheter för elfordon är grundläggande för att minska fossilberoendet på
vägarna, detta kräver aktiva satsningar av både kommuner och företag. Så om laddfordon ska bli fler måste
det finnas en väl utvecklad laddinfrastruktur med både publika och icke-publika laddstationer.
På Gotland är avstånden så korta att det är möjligt att pendla om man kan garanteras en laddpunkt när man
handlar, arbetar eller tränar. Elfordon kan med fördel användas i stadstrafik men i dag finns det få allmänna
laddmöjlighet i Visby. Att ha publika laddstationer är viktigt för att åstadkomma en hög andel elfordon, skapa
förtroende för laddfordon och få en god rörlighet i samhället.
Utöver det visar forskning att ungefär 80-90 procent av överförd energi sker vid icke-publika laddställen
såsom enskilda parkeringsplatser. Därför är det viktigt att utrusta befintliga och planerade bostadsområden
med laddmöjligheter för att möjliggöra för laddfordon. Detta behöver ske vid detaljplaneläggning och i
befintliga områden som exempelvis Gotlandshems. Vi vill även se att det finns möjlighet att köra sitt elfordon
till regionens arbetsplatser och där ha möjlighet att ladda sin bil.
Regeringen satsar nu på att minska koldioxidutsläppen i statsbudgeten med 600 miljoner kronor per år 2017
och 2018. Stödet gå under namnet "Klimatklivet" det hanteras av Naturvårdverket och det är kommuner och
företag kan söka pengarna. Detta är en möjlighet att delfinansiera en ny infrastruktur. Klimatklivet står för ca
halva investeringskostnaden för åtgärderna.
Miljöpartiet de gröna föreslår regionfullmäktige:
•

att Region Gotland tar fram en handlingsplan för en laddinfrastruktur över hela ön inkluderat vem som
finansierar, vem som gör vad, samt en tidsplan.

Visby, datum som ovan

Lisbeth Bokelund (MP)

Isabel Enström (MP)

Stefaan De Maecker (MP)

Cecilia Nygren(MP)

Karin Sutare (MP)

Karl-Allan Nordblom (MP)

Lena Stenström (MP)

Ola Matting (MP)

MILJÖPARTIET DE GRÖNA PÅ GOTLAND
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3745
3 april 2018

Åsa Seger

Tekniska nämnden

RS Remiss. Motion. Namnändring av avdelning inom Tekniska
nämndens verksamhetsområde
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden avslår motion om ändring av namn på enheten Mark och
Stadsmiljö.

Sammanfattning

Frans Brozén, Liberalerna, yrkar att Tekniska nämnden ändrar namn på enheten
Mark och Stadsmiljö till Mark och landsbygds/stadsmiljö.
Att ändra namn från Mark och Stadsmiljöenheten till Mark och
landsbygds/stadsmiljöenheten är inte motiverat. Region Gotland arbetar för hela
Gotland men enheten Mark och Stadsmiljö har mestadels åtaganden där Region
Gotland är fastighetsägare/väghållare. Uppdragen enheten har finns i stads- eller
tätortsmiljö vilket gör att namnet på enheten idag speglar de uppdrag som enheten
har. Ett namnbyte är dessutom förknippat med stora kostnader då mallar, visitkort
mm behöver bytas ut.
Ärendebeskrivning
Beslutsunderlag

TN2017/3745, Motion, Frans Brozén, Liberalerna.
Tjänsteskrivelse 2018-04-03

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Fårö 20171120

Motion till regionfullmäktige på Gotland

Utifrån hur jag blev bemött på senaste regionfullmäktige på mitt yrkande om att ändra
från mark och stadsmiljö till mark och landsbygds/stadsmiljö i Tekniska Nämndens
investeringsbudget
så yrkar jag
att Tekniska Nämnden ändrar namnet på sin avdelning Mark och stadsmiljö till Mark och
landsbygds/stadsmiljö

Frans Brozén

Liberalerna Gotland
Regementsgatan 2
621 50 VISBY

www.liberalerna.se
www.liberalernagotland.se
gotland@liberalerna.se

Telefon
Ombudsman 0708-89 17 56
Telefonsvarare 0498-48 27 60

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/473
26 mars 2018

Bo Hultemar

Tekniska nämnden

RS Remiss - Internremiss. Framtagande regional filmstrategi
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden ser ett värde i ökad och utvecklad filmproduktion på
Gotland. I de delar Teknikförvaltningen är en tillståndsgivare fungerar
samarbetet mot filmproduktionerna bra och förslaget till regional filmstrategi
tillstyrks.

Ärendebeskrivning

Filmen är en viktig del i varumärkesbyggandet och bilden av Gotland. Därför behövs
en strategi för Gotland hur arbetet med regionala filmfrågor ska hanteras. Det har
under åren gjorts olika satsningar för att utveckla filmen från Region Gotlands sida.
Som tredje region/kommun i Sverige, efter Stockholms stad och Region Skåne har
Region Gotland tagit fram ett förslag till filmstrategi. Regionstyrelsen har beslutat om
en bred remiss till bl a nämnder, länsstyrelsen, aktörer inom branschen samt
näringslivet. Strategin planeras att antas i regionfullmäktige i juni.
Arbetet med filmstrategin har föregåtts av en bakgrundsanalys och en kartläggning av
de filmrelaterade verksamheterna på ön. Dessa ligger till grund för de mål och
strategiska prioriteringar som presenteras och som skall följas upp med en konkret
handlingsplan.
Som en del av arbetet med filmstrategin har fem fokusområden av strategisk
betydelse identifierats och kartlagts. Dessa ligger till grund för analysen av Gotlands
samlade filmrelaterade verksamhet och som utgångspunkt för de strategiska
prioriteringarna.
De utpekade områdena är: Filmproduktion, Filmkultur, Utbildning, Tillväxt &
Attraktionskraft och Utveckling av filmmediet.
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Bedömning

Förvaltningen kan konstatera att en satsning på professionell filmproduktion på
Gotland är ett av tre särskilt prioriterade områden i den föreslagna strategin.
För teknikförvaltningens del är det i filmproduktionen som förvaltningen utgör en
tillståndsgivare genom att upplåta offentlig plats och medge vissa dispenser till ett 1015-tal produktioner per år. Tillståndsgivningen följer gängse regler och innefattar
också Polisens bedömningar. Förutom detta sker t ex inom Hamnverksamheten
upplåtelser av ytor i och kring hamnar där förvaltningen tar ut täckning för de
kostnader som uppstår. Även i dessa sammanhang fungerar det bra.
I den antagna taxan för upplåtelse av offentlig plats är redan idag filmproduktionen
gynnad då ingen avgift uttas vid upplåtelse för filmproduktion. Den samlade
bedömningen från förvaltningen är att formerna för upplåtelser till filmproduktion
fungerar bra och att dialogen med produktionsbolagen fungerar väl när särskilda
hänsyn eller anpassningar måste ske.
Förvaltningen ser inga hinder i satsningar för att få en ökad filmproduktion på
Gotland.
Beslutsunderlag

RS § 39/2018 Framtagande regional filmstrategi
Remissförslag: Filmstrategi för Gotland 2018-2023, inkl bilagor
Tjänsteskrivelse 2018-03-26.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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1. Inledning
Idag har mycket av det skrivna ordet ersatts av rörliga bilder som kommunikationsform i
takt med att vårt samhälle blivit digitaliserat. Det innebär att film och rörlig bild kommer
att spela en allt större roll i våra liv under lång tid framöver. Men det innebär också att det
blir allt viktigare att ha en tydlig strategi för det regionala arbetet med filmfrågor och för
vad filmen kan bidra med till Gotland.
Ett fortsatt strategiskt arbete med film är en av framgångsfaktorerna för den regionala utvecklingen. Gotlands filmstrategi 2018-2023 är det viktigaste redskapet för att få filmen att
bidra till Gotlands utveckling utifrån fundamenten bo/leva, verka och besöka.
Arbetet med filmstrategin har föregåtts av en bakgrundsanalys och en kartläggning av de
filmrelaterade verksamheterna på ön. Dessa ligger till grund för de mål och strategiska prioriteringar som presenteras i denna strategi.
1.1 Bakgrund

I ett av målen för den regionala kulturplanen 2017-2020, står att läsa: Gotland är en av Östersjöns mest attraktiva filmregioner inom såväl filmkulturell- och filmpedagogisk verksamhet som kommersiell filmproduktion. Filmverksamheten på Gotland ska ge avtryck i hela
landet och även nå utanför landets gränser.
Filmen på Gotland är rik både till omfång och innehåll och skapar tillväxt, stärker Gotlands
attraktionskraft och bidrar till ett gott demokratiskt samhälle. Gotland har under många år
satsat på filmen men för att de olika filmrelaterade verksamheterna ska kunna bidra till en
gemensam vision för filmen behövs strategisk analys och långsiktighet.
Medielandskapet utvecklas och förändras i snabb takt, givet den större samhällsrörelsen
mot mediekonvergens1 är det en rimlig tanke att filmen kommer att påverkas och förändras
i riktningar som idag är svåra att överblicka. Detta ställer höga krav på spetskunskap hos
dem som arbetar med filmen som strategiskt verktyg för samhällsutveckling. På många håll
har man insett filmens och filmproduktionens värde för regional utveckling. Därför blir det
allt viktigare med långsiktighet, professionalism och samverkan mellan olika filmaktiviteter
för att vara en attraktiv och konkurrenskraftig plats för filmskapande.
Gotlands filmstrategi 2018-2023 skapar tydliga och långsiktiga mål för regionens satsningar
på film och säkerställer att de olika satsningarna samverkar, att Gotland behåller sin framträdande plats på den nationella filmkartan samt flyttar fram sina positioner internationellt.
1.2 Avgränsning och definition

I denna strategi används begreppet film för ett genomtänkt berättande i rörliga bilder oavsett visningsfönster.
Gotlands filmstrategi 2018-2023 är ett övergripande dokument med långsiktiga mål som
pekar ut en riktning för Gotlands filmpolitik. Strategin ska antas i Regionfullmäktige och
sedan ligga till grund för en handlingsplan som omsätter de övergripande målsättningarna
till verksamhet. I samband med att en ny kulturplan för Region Gotland kommer 2020 ska
filmstrategin uppdateras så att de fortsatt korrelerar.

1med

mediekonvergens menas olika former av likriktning och sammanslagning av olika medier.
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1.3 Målgrupp

Filmstrategin för Gotland berör alla som lever, bor och verkar på ön. Målgrupp är även
offentlig verksamhet, näringsliv, civilsamhällets organisationer och övriga aktörer inom
filmrelaterad verksamhet, nationellt och internationellt.

2. Filmstrategins syfte
Syftet med denna strategi är att definiera en gemensam väg för att utveckla Gotlands filmposition så att Gotlands utveckling stärks utifrån fundamenten bo/leva, verka och besöka.
Filmen kan, i likhet med andra konstformer, hjälpa människor att förstå sig själva och tolka
sin omgivning. Både filmkonsumtion och filmskapande kan bidra till välbefinnande och
samhörighet oavsett bakgrund, personliga egenskaper eller grupptillhörighet. Horisontella
perspektiv är därför viktiga i allt filmarbete. Gotland kan, trots sitt geografiska läge, erbjuda
människor att delta i ett modernt samhällsbygge där filmen bygger en kollektiv identitet.
Den stärker gotlänningens självbild och omvärldens bild av vad Gotland och gotlänningen
är.
Filmsamarbeten med olika aktörer med geografisk spridning nationellt och internationellt
skapar långsiktighet och hållbarhet.
Filmen är viktig som en ekonomisk tillväxtfaktor för ön, inte bara på grund av de direkta
ekonomiska effekterna utan även för att det stärker öns status som kreativt nav.

3. Strategins mål för filmen på Gotland 2023
2023 präglas filmverksamheten på Gotland av samverkan mellan filmaktörer, filmkulturella
mötesplatser, civilsamhälle och näringsliv.
2023 är filmen en självklar del av den identitet som formar människorna som lever, bor och
verkar på Gotland.
2023 har Gotland tack vare sin unika geografiska position utvecklat internationella samarbeten med andra filmaktörer i Östersjöregionen men även aktörer i övriga världen.
2023 har Gotland stärkt position som plats för en bred flora av filmproduktion. Gotland
som inspelningsplats är attraktiv och känd för nationella och internationella produktioner.

4. Fokusområden
Som en del av arbetet med filmstrategin har fem fokusområden av strategisk betydelse
identifierats och kartlagts. Dessa ligger till grund för analysen av Gotlands samlade filmrelaterade verksamhet som följer i de strategiska prioriteringarna.
De utpekade områdena är: Filmproduktion, Filmkultur, Utbildning, Tillväxt & Attraktionskraft
och Utveckling av filmmediet.
4.1 Filmproduktion

Med filmproduktion avses såväl professionell filmproduktion, semi-professionell produktion som talangutveckling av filmskapare.
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Professionell filminspelning är en viktig del av den regionala utvecklingen på ön. Alla insatser för filmproduktioner, på olika nivåer, kan utvecklas och samordnas för att regionens
satsningar ska göra största möjliga nytta.
4.2 Filmkultur

Med filmkultur avses det filmkulturella arvet och medborgarnas rätt att ta del av och förstå
film som konstform, samhällsbyggare och demokrativerktyg.
Gotland har ett filmkulturellt arv som är inspirerande och av intresse både för gotlänningar
och för besökare från hela världen. Filmen speglar dåtid, samtid och framtid. Därmed är
såväl filmarv som ny film en utgångspunkt för det demokratiska samhället. Möjlighet att se
film tillsammans och delta i filmkulturella evenemang över hela ön gör Gotland till en mer
attraktiv plats att leva och verka på om filmarvet förvaltas och tillgängliggörs.
4.3 Utbildning

Med utbildning avses insatser för att höja kunskapsnivån inom filmområdet och ge verktyg
för eget skapande.
Gotland har ett utbildningsutbud inom filmområdet som löper från grundskola till eftergymnasial nivå. Det bedrivs också utbildningsinsatser av mer specifik och riktad karaktär
från amatör, barn och unga till professionella. Utbildning bidrar till öns kompetensförsörjning inom området och säkerställer mediekompetens hos befolkningen.
4.4 Tillväxt och attraktionskraft

Med tillväxt och attraktionskraft avses de direkta, indirekta och inducerade2 effekterna som
filmrelaterad verksamhet har på det lokala näringslivet. Det kan till exempel handla om alla
de varor och tjänster som en filmproduktion konsumerar och den turism som genereras
direkt av filmarvet.
Filmen bidrar också till fotspårsturism och nya reseanledningar året runt. De långsiktiga
effekterna av detta är svåra att beräkna men filmrelaterad verksamhet stärker Gotlands attraktionskraft både för besökare och de som vill leva och verka på ön.
4.5 Utveckling av filmmediet

Med utveckling av film och rörlig bild avses satsning på innovation på området och samverkan med olika aktörer.
På Gotland finns erfarenhet av att arbeta med innovativa utvecklingsprojekt. Ön kan fortsätta att utnyttja sin geografiska position till att bygga nationella och internationella samarbeten som utvecklar filmmediet och för samman branscher och kreatörer från olika discipliner.

direkta effekter är den konsumtion som uppstår vid filmrelaterad verksamhet i form av tex catering, transporter och evenemangsbiljetter. De indirekta effekterna är den spridningseffekt som uppstår till följd av filmrelaterade verksamhet bland underleverantörer som tex
råvaror och drivmedel. De inducerade effekterna är de spridningseffekter som uppkommer på grund av ökad inkomst i regionen som
invånarna spenderar i regionen.

2
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5. Strategiska prioriteringar 2018 - 2023
För att nå filmstrategins mål är tre områden särskilt prioriterade.
5.1 Satsning på professionell filmproduktion på Gotland.

Filmproduktion på Gotland bidrar med ekonomisk tillväxt, arbetstillfällen, gynnar korsbefruktning mellan olika konstarter och stärker varumärket Gotland. Det gör även Gotland
attraktivt och spännande utifrån ett besöksnäringsperspektiv. Filmproduktion bidrar med
inspiration och framtidstro, det är roligare att bo på en plats där det händer spännande saker. Förutom direkt ekonomisk tillväxt verkar filmproduktion kompetenshöjande för övrig
näring på ön, många kommer att bidra till filminspelningar inom ramen för helt andra
branscher.
5.2 Ökad satsning på semi-professionell produktion och talangutveckling.

Det är viktigt för unga människor på Gotland att se att det finns en möjlighet att utvecklas
konstnärligt på ön. Genom att stärka den semi-professionella produktionen och talangutveckling stärks länken mellan de olika produktionsnivåerna i den regionala filmen. En tydlig
trappa från semi-professionell nivå via talangutveckling mot professionell nivå bidrar till att
säkerställa och bibehålla filmkompetensen på ön.
5.3 Stärkt samverkan mellan de olika filmverksamheterna.

Filmen på Gotland ska präglas av synlighet, öppenhet och samverkan med civilsamhälle
och näringsliv. Det är avgörande för förankring och synliggörande av filmverksamheterna
såväl till de egna medborgarna som till omvärlden. Alla regionala filmsatsningar ska hänga
ihop och berika varandra. Därför måste en samverkan formaliseras och en samlande strategisk funktion skapas för att få största möjliga utväxling av regionens insatser. För att de olika filmverksamheterna ska kunna utvecklas var för sig och tillsammans behövs långsiktighet och flexibilitet i prioriteringar.
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Strategi för rörlig bild och film
Bilaga 1
Kartläggning av filmområdet på Gotland med förslag på
positionsförflyttande åtgärder
Fem fokusområden har identifierats: Filmproduktion, Filmkultur, Utbildning,
Tillväxt & Attraktionskraft och Utveckling av film- och rörlig bildmediet. I
kartläggningen beskrivs vad som görs inom respektive område, exempel på vilka
effekter som förväntas genom satsningar på området, på kritiska framgångsfaktorer
för att nå uppsatta effekter, på befintliga framgångsfaktorer samt exempel på
åtgärder för att en positionsförflyttning ska kunna åstadkommas. Tanken är inte att
alla positionsförflyttande åtgärder skall, eller ens bör, genomföras utan
kartläggningen ger snarare en palett av möjliga åtgärder inom respektive område
och blir därigenom ett underlag för framtida prioriteringar.

Fokusområden för positionsförflyttning
Filmproduktion
Nuläge:
Gotland attraherar professionell produktion främst genom sina attraktiva
inspelningsplatser och genom finansiering via Gotlands Filmfond och medlemskap i
Filmregion Stockholm Mälardalen (FRSM). FRSM har uppdraget att samproducera
och investera i professionell filmproduktion via Gotlands Filmfond och är även
stödjande resurs gentemot Region Gotlands regionala filmresurscentrum, Film på
Gotland (FPG), för att skapa överbryggning mellan talang och professionell bransch.
En del av FRSM:s verksamhet är filmkommissionsarbete1 vilket är en tjänst som
Gotland delar med FRSM:s övriga medlemmar. FPG arbetar med lokal
filmkommission och stöd, till såväl professionell produktion som talangutveckling
och semiprofessionell produktion, i form av ekonomiska bidrag, handledning och
teknikutlåning.
Talangutveckling sker också genom Film på Gotlands riktade insatser som
exempelvis Talangdagarna på Fårö i samverkan med Bergmancenter och
filmregionerna2, seminarier/fortbildning i samverkan med Stockholms Dramatiska
högskola samt arbete med daglediga och ensamkommande med filmen som verktyg.
Exempel på effekter:
• Satsade medel bidrar till ökad BRP (bruttoregionalprodukt)

1

Filmkommission innebär service till filmproduktion i form av kunskap om regionala och lokala
produktionsförutsättningar. Det kan exempelvis röra sig om information om lämpliga
inspelningsplatser.
2

Filmregionerna är samlingsnamn för landets 19 regionala resurscentra

•
•
•
•
•

•
•
•

•
•
•
•

Filmproduktion skapar arbetstillfällen och ökad tillväxt genom direkta3,
indirekta4 och inducerade effekter5
Filmproduktion exponerar ön och stärker varumärket Gotland
Filmproduktion bidrar till stolthet och stärkt identitet för boende på ön
Filmproduktion främjar besöksnäringen och attraherar besökare med
kulturella intressen.
Filmproduktion ger deltagare i de lokala filmutbildningarna möjlighet att
genom praktik få erfarenhet av filmarbete i professionella produktioner.
FRSM kan villkora finansiering till produktioner med att praktikanter från
lokala filmutbildningar anlitas
Genom medlemskapet i FRSM får de lokala utbildningarna tillgång till fler
produktioner än de som på Gotland.
Medlemsskapet i FRSM och de produktioner det medför ger de lokala
utbildningarnas deltagare möjlighet till praktiskt erfarenhet av att delta i
professionell produktion.
Filmproduktion ökar sysselsättningen inom kulturella och kreativa näringar
(KKN) dels direkt genom att musiker, författare och andra kreatörer även
kan arbeta inom filmen och dels indirekt genom att aktiviteter inom KKN har
en trendens att ”smitta” av sig på andra KKN
Den lokala filmkompetensen höjs i och med samproduktioner med
professionell film.
Individuella framgångssagor inom filmområdet ger goda förebilder och
inspiration
Filmproduktion ger fler möjlighet att uttrycka sig genom filmmediet vilket
också kan leda till att fler tar steget mot professionell film.
Filmproduktion ger ökad kännedom om Gotlands möjligheter gällande film
genom nationella fortbildningsinsatser, talangdagarna m.m.

Exempel på kritiska framgångsfaktorer:
• Långsiktig och förutsägbar satsning. Det tar tid att attrahera produktion. De
som varit här måste kunna komma tillbaka men det kan ta flera år innan en
producent har en ny produktion aktuell för ön
• Flexibilitet i filminvesteringar. Filmproduktion är en komplex verksamhet
och de som investerar i film måste vara lyhörda och flexibla
• En välfungerande filmkommission. Det behövs service för att skräddarsy
regionens erbjudande eftersom filmbranschen har korta ledtider och gärna
återvänder till kända produktionsmiljöer.

3

Direkta effekter utgörs dels av den arbetskraft som krävs för att producera film, dels den arbetskraft
som krävs för att producera allt annat som efterfrågas direkt i samband med filmproduktionen, t.ex.
mat och logi, drift av lokaler, transportpersonal mm.
4

De indirekta effekterna definieras som de spridningseffekter som uppstår pga. en ökad efterfrågan i
underleverantörsleden. Till restauranger behövs t.ex. råvaror och till transporter behövs drivmedel och
i förlängningen service och reparationer.
5

De inducerade effekterna definieras som de spridningseffekter som uppkommer pga. ökad inkomst i
regionen (som resultat av den direkta och indirekta sysselsättningseffekten), som invånarna till viss
del spenderar på varor och tjänster som produceras i regionen och som därmed innebär en ytterligare
efterfrågan på arbetskraft och produktion i regionen.

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Tydlig extern kommunikation för produktioner som är intresserade av att
producera och/eller postproducera6 film på ön
Tillgång till produktionspersonal och framförallt filmarbetare inom B- och Cfunktioner7
Fungerande infrastruktur (mat, transporter, boende m.m.)
Unika och attraktiva inspelningsmiljöer.
Lokal förankring hos politiker, tjänstepersoner och medborgare. Det behöver
finnas förståelse och förankring för filmarbetet och varför regionen satsar på
filmen
Effektiv tillståndshantering (Polis, Länsstyrelse, Region Gotland – TKF, SBF,
RSF)
Ett filmkulturellt arv som gör ön och dess inspelningsplatser kända för nya
filmskapare
Regionala och nationella nätverk inom filmområdet
Teknikpool hos FPG (för talang och semiprofessionell produktion)
Bred kompetens inom filmområdet

Exempel på befintliga framgångsfaktorer:
• Attraktiva och för Sverige unika inspelningsplatser
• Korta avstånd lokalt på ön vilket gör filminspelningar effektivare
• Välvillig inställning från gotlänningen till produktioner
• Bra och kreativ arbetsmiljö tack vare ö-läget. Möjlighet till arbetsro för
inspelningar vilket skapar teamkänsla
• Skalfördelar genom FRSM’s investeringsbolag
• Attraktiva fritidssysselsättningar och bra utbud av natur, kultur och mat
• Praktiska stödstrukturer finns lokalt genom FPG och ”location service”8
• Viss filmkompetens i form av lokala filmarbetare finns på ön
• Det filmkulturella arvet skapar attraktivitet till ön som produktionsplats
Exempel på åtgärder för att göra en positionsförflyttning:
• Allokera mer till projektutveckling på lokal nivå för att säkerställa bra
utveckling från semiprofessionell till professionell produktion
• Allokera mer medel till investeringar i filmproduktion för att öka
möjligheten att attrahera ytterligare produktion
• Skapa långsiktighet i filmfonden för att kunna satsa flexibelt. Vissa år
behöver man satsa mer på en film eller på flera filmer, andra år mindre.
Fonden bör ha utrymme för detta utan att invänta politiska beslut
• Förstärkning och formalisering av samverkan mellan FPG (resurscentrum),
Gotlands folkhögskolas filmutbildningar och FRSM/Gotlands filmfond.
• Förstärkning av filmkommissionen regionalt.

6

Postproduktion eller efterbearbetning utgörs av aktiviteter som klippning, ljudläggning, grafisk
bildbearbetning mm
7

B- och C-funktioner utgörs av personal som har en stöttande funktion i relation till filmteamets
centrala funktioner. B- och C-funktioner kan exempelvis vara passare, B-fotograf, fotoassistent el.
liknande
8

Location service är bolag specialiserade på att tillhandahålla och samordna erforderliga resurser för
filmproduktioner

•
•
•

Tydliggöra koppling mellan produktion och filmkultur och utökat
verksamhetsstöd för detta skulle öka intresset för filmen
Vid ett framtida införande av produktionsrabatter9, skapar Gotland genom
sitt strategiska filmarbete, en tydligare infrastruktur för ett större antal
internationella filmproduktioner.
Tydliggöra en ”brygga” mellan det filmkommissionära arbetet lokalt (FPG)
och FRSM.

Filmkultur
Nuläge:
Med filmkultur avses medborgarnas rätt och möjlighet att skapa och ta del av film
och rörlig bild som konstform, som samhällsbyggare och demokrativerktyg. Filmen
har precis som andra konstformer ett eget värde vilket ger oss möjlighet att tolka
och förstå oss själva och vår samtid.
Gotland har en lång historia som produktionsplats för några av filmhistoriens
viktigaste filmer såsom Persona, Pippi Långstrump på rymmen med flera som har
resulterat i framväxandet av bland annat Bergmancenter och Kneippbyn.
En infrastruktur av visningsmöjligheter finns genom de 11 digitaliserade biograferna
som finns från Burgsvik på Sudret till Fårö i norr. Biograferna ger människor
möjlighet att dela och diskutera filmupplevelser.
Exempel på effekter:
• Satsade medel bidrar till ökad BRP (bruttoregionalprodukt).
• Satsning på filmkultur exponerar ön
• Satsning på filmkultur skapar nya branscher KKN
• Ökad turism när filmarvet exponeras
• Satsning på filmkultur bidrar till stolthet och identitetsskapande för boende
på ön som har tillgång till ett rikt kulturutbud och en rik kulturhistoria
• Film som media bidrar till samhällsdebatten
• Ökad MIK- kompetens10 hos gotlänningen
• Gotland som filmcentrum blir känt och eftertraktat både nationellt och
internationellt
• Ger medborgarna ökat självförtroende och fler valmöjligheter framgent
• Ökad inkludering och engagemang i samhällsutvecklingen
• Satsning på filmkultur säkerställer arbetet med värdegrundsfrågorna
Exempel på kritiska framgångsfaktorer:
• Biografstruktur
• Ett fungerande och starkt föreningsliv gällande biograf/visning
• Samverkan mellan olika aktörer inom de filmkulturella verksamheterna för
att tillgängliggöra filmen.
9

Produktionsrabatter är ett samlingsnamn för olika former av ekonomiska incitament
(skattelättnader) för att attrahera produktion. Tillväxtverket har, på uppdrag av regeringen,
utrett frågan om produktionsrabatter. I rapporten föreslås att Sverige inför någon form av
produktionsrabatter i likhet med ett flertal andra europeiska länder
10

medie- och informationskunnighet

•
•
•
•

Samarbete med civilsamhället gällande horisontella perspektiv
Samarbete internt (mellan UAF, SOF)
Civilsamhälle och näringsliv som arbetar med Gotlands filmkultur
kompetens inom filmområdet

Exempel på befintliga framgångsfaktorer:
• Utbyggt digitaliserat biografnätverk vilket ger ett ökat intresse för filmen,
också som konstform.
• Ett sug efter det gotländska filmarvet tack vare Bergman, Pippi och de
attraktiva inspelningsplatserna
• Bergmancenter och Bergmangårdarna
• Bred kompetens inom filmområdet
Exempel på åtgärder för att göra en positionsförflyttning:
• Satsning på civilsamhället och föreningarna gällande biografverksamheten
och där filmen används som ett pedagogiskt verktyg för lärande
• Civilsamhälle och näringsliv stöttas ytterligare för att bidra till arbete med
filmkultur
• Öka samverkan mellan olika aktörer inom de filmkulturella verksamheterna
för att tillgängliggöra filmen.
• Utveckla mötesplatsen biografen
• Tydliggöra kopplingen mellan produktion och filmkultur. Utökat
verksamhetsstöd för detta skulle öka intresset för filmen
• Möjliggöra för Gotlands bibliotek att streama film liksom många andra
kommunala bibliotek i landet
• Filmstrategiskt arbete

Utbildning
Nuläge:
På Gotland finns utbildningar på flera olika nivåer. De små barnen nås då
Kulturskolans pedagoger utbildar förskolans personal inom området. Kulturskolan
når barnen i grundskolan med olika filminsatser. Gymnasieskolan erbjuder bland
annat medieinriktning på samhällsvetenskapliga programmet. Guteskolan har en
gymnasieutbildning med inriktning på spel.
På Folkhögskolenivå bedrivs manus- och filmutbildning. Uppsala Universitet,
Campus Gotland har kursmoment som handlar om rörlig bild i en tredimensionell
miljö och kurser i speldesign.
Exempel på effekter:
• Utbildning ger fler utbildade filmarbetare
• Utbildning ger fler med kompetens inom rörlig bild
• Utbildning skapar både bredd och spets inom området
• Utbildning ger ökat antal filmproduktioner
• Utbildning ger ökad inflyttning för att gå utbildningar
• Ökad kännedom om filmmediet och dess verkan
• Framtida filmarbetare får en anknytning till ön
Exempel på kritiska framgångsfaktorer:

•
•
•

Bibehållen kompetens – att de som utbildat sig inte flyttar från ön
Samverkan mellan FRSM, Film på Gotland och utbildningarna på ön
Flexibilitet gällande utbildningsbehov och kompetensutveckling på området

Exempel på befintliga framgångsfaktorer:
• Basen med filmarbetare fylls på
• Utbildningen bidrar till bättre produktionsstruktur
• Utbildning ger tillgång på assistentfunktioner vid professionella inspelningar
• Elever/studenter erbjuds praktik i professionella produktioner
Exempel på åtgärder för att göra en positionsförflyttning:
• Öka antalet produktioner i syfte att öka antalet arbetstillfällen
• Bredda kompetensen hos befintliga yrkeskategorier som levererar tjänster
till filmbranschen för att möta behoven inom näringen. Ex Ljus/ljud firmor
som även kan arbeta med filmljud/ljus, truckförare som kan serva
filmbranschen, eventpersonal som kan utbildas till platschef/platsassistent/
locationscouter etc.
• Stärka och höja kompetensnivån gällande film och rörlig bild inom
lärarkåren, skolledare, tjänstepersoner och politiken
• Öka andelen gotländska elever på FHSK genom samarbete med
gymnasieskolorna och fritidsbaserad filmverksamhet (för att få större
filmindustri och behålla investerade utbildningsmedel)
• Omdefiniera och utveckla hur vi jobbar med utbildningsinsatser, ”trappan”
ska funka, vad behöver vi för kompetensutveckling, fånga upp lokala
människor för ”omskolning”. Se och rikta de samlade utbildningsinsatserna.
• Certifiering av examinerade elever
• Samarbete andra filmarbetarutbildningar, Trollhättan, STDH mfl

Tillväxt och attraktionskraft
Nuläge:
Med tillväxt och attraktionskraft avses de direkta, indirekta och inducerade
effekterna som filmproduktioner har på det lokala näringslivet.
När filmproduktion förläggs till en plats innebär det en direkt efterfrågan på
arbetskraft, varor och tjänster, såsom mat och logi, transporter eller material. Den
sysselsättning och den produktion som krävs för att möta denna efterfrågan
definieras som filmproduktionens direkta effekter. Indirekta effekter uppstår
genom att de företag som levererar varor och tjänster till produktionen köper varor
och tjänster från underleverantörer. Inducerade effekter uppstår i samband med
inkomstökningen i regionen som uppkommer till följd av den ökade sysselsättningen
(dvs. de direkta och indirekta effekterna), inkomster som bl.a. spenderas på
tjänster och varor i regionen, som i sin tur leder till ytterligare spridningseffekter i
ekonomin.
Till detta kommer marknadsföringsvärden för regionen som är mer svårmätbara
men som kan ge stärkt besöksnäring, fotspårsturism11 , merförsäljning då

11

turister som reser i filmers fotspår

varumärket Gotland stärks genom uppmärksamhet och blir nationellt och
internationellt känt och eftertraktat. Stärkt varumärke kan även leda till ökad
inflyttning eller minskad utflyttning.
Exempel på effekter:
• Satsade medel bidrar till ökad BRP (bruttoregionalprodukt).
• Filmen exponerar ön
• Filmen skapar arbetstillfällen både direkt inom filmen samt ökad tillväxt
genom lokal spendering på varor och tjänster
• Filmen stärker besöksnäringen, förlänger säsongen och kan bidra till en
annorlunda turism
• Filmen bidrar till stolthet och identitetsskapande för boende på ön
• Filmen skapar möjlighet för nya tjänster och produkter att utvecklas
• Filmen skapar nya nätverk mellan olika aktörer vilket ökar kompetensen hos
alla
Exempel på kritiska framgångsfaktorer:
• Struktur och samverkan kring transportlösningar, både på ön och till och från
fastlandet.
• Väl upparbetade samarbeten mellan filmen och näringslivet för att kunna
facilitera filmproduktioner
• Förståelse hos näringslivet för filmproduktioners särskilda villkor och
utmaningar samt näringslivets egna möjligheter
• Tillståndshantering och smidighet genom filmkommission och
tillståndsnätverk
• Hög servicenivå och kunskap om bra service
• Näringsliv och civilsamhälle som hittar nya möjligheter med filmen som
draghjälp (T.ex. fotspårsturism)
Exempel på befintliga framgångsfaktorer:
• En vilja att ta tillvara på möjligheterna
• Korta led och beslutsvägar
• Infrastruktur byggt för högsäsong vilket ger god kapacitet och bra priser
under höst, vinter och vår
• Intresse för investering hos privata aktörer
• Erfarenhet av filminspelning och produktioner
• Besöksnäringen och filmnäringen har gemensamma beröringspunkter,
exempelvis logistik och catering
• Erfarenheter av fotspårsturism och annan filmrelaterad verksamhet
Exempel på åtgärder för att göra en positionsförflyttning:
• Arbeta med kompetenshöjning och information till näringslivet genom
informations- och nätverksträffar gällande film.
• Skapa kontinuerlig dialog mellan filmen och näringslivet.
• Regionen underlättar tillståndshantering/kommunikation med filmbranschen
• Näringslivet lär sig mer om avtal/rättigheter med filmproduktioner för att
dra nytta av filmproduktion i ett marknadsföringssyfte.
• Utnyttja kompetensen inom FRSM vad gäller avtal och rättigheter
• Stötta näringsliv och civilsamhälles initiativ för att hitta nya möjligheter i
filmens spår (t.ex. fotspårsturism)

Utveckling av filmmediet
Nuläge:
En utveckling på området måste alltid vara i fokus för att Gotland fortsatt skall
vara en viktig aktör på området. Gotland måste förhålla sig till och stödja
filmmediets utveckling för att inte bli en museal skärva av det som är berättande i
rörliga bilder.
Med utveckling av film och rörlig bild avses satsning på innovativa projekt på
området, samverkan med olika aktörer och ett arbete med barn och unga där de
får utvecklas med film och rörlig bild som pedagogisk metod.
Gotland har varit framgångsrikt på att söka projektmedel för att utveckla projekt
relaterade till film och rörlig bild. Ett exempel är den app som tagits fram,
”Gotland Filmsafari”, finansierat med regionala utvecklingsmedel (1:1 medel).
Andra utvecklande insatser inom film är ”Gotland Film Lab”, ett samarbete mellan
de internationella konstnärsresidensen och Film på Gotland som syftar till att
stärka den konstnärliga filmen, med stöd av Kulturrådet. ”RIBS – Rolling images in
business startups" – ett EU-finansierat ungdomsprojekt där Gotland tillsammans
med Åland, Finland, Estland och Stockholm arbetar för att utveckla ungdomars
eget skapande i en internationell kontext. Bergmangårdarnas residensstipendier
har ett internationellt renommé och lockar många till ön.
Exempel på effekter:
• Utveckling av filmmediet exponerar ön
• Utveckling av filmmediet skapar arbetstillfällen i form av
projektanställningar
• Utveckling av filmmediet bidrar till utveckling av KKN
• Utveckling av filmmediet stärker besöksnäringen bland annat via filmappen
• Gotland kan med små medel inta en stark position när det gäller
kulturutveckling och som testplats för nya satsningar
• Utveckling av filmmediet ger stolthet och identitetsskapande för boende på
ön när Gotland ligger i framkant gällande kulturutveckling
• Genom filmen som verktyg ökar tillväxten inom flera branscher på ön
• Nya branscher växer fram
• Ökad kompetens inom innovation och utveckling?
Exempel på kritiska framgångsfaktorer:
• Innovationskompetens och mod att satsa på nya, oprövade områden
• Kompetens kring kulturutveckling och projektfinansiering
• Utvecklat samarbete mellan öns filmaktiviteter och med andra KKN
• Samarbete med andra aktörer (t.ex. besöksnäring)
• Kontaktytor med andra aktörer nationellt och internationellt
Exempel på befintliga framgångsfaktorer:
• Stor kunskap om externa medel och projektstöd
• Bergman som starkt varumärke
• Kontaktytor med andra aktörer nationellt och internationellt

•
•

Attraktiv mötesplats för kulturskapare
Kompetens och vana vid att arrangera utvecklingsprojekt (t.ex.
Talangdagarna eller konstnärsresidens)

Exempel på åtgärder för att göra en positionsförflyttning:
• Prioritera en samlad utvecklingsinriktning
• Skapa mötesplatser för innovation och utveckling
• Synliggöra filmområdets utveckling
• Prioritera samverkan mellan olika filmaktörer och med aktörer inom
angränsande verksamheter
• Resurssätta utvecklande verksamhet inom filmområdet

Sammanfattning och avslutning
Det finns goda filmresurser på Gotland, inte minst i form av kompetens hos de olika
filmrelaterade verksamheterna. Det finns också ett näringsliv med vana att
tillgodose behov som liknar filmbranschens behov. Exempelvis besöksnäringen är
bra på att tillhandahålla mat, logi och logistiktjänster. Att vara en ö ger Gotland en
unik och speciell position. En ö är svårtillgänglig men ger också unika möjligheter.
Kartläggningen visar att satsning på film och rörlig bild kan få stora positiva
effekter på flera nivåer i regionen. Effekterna kan vara långt vidare än de
ekonomiska efterfråganseffekter som kanske är lättast att mäta.
Kartläggningen visar också att flera av de åtgärder som listats för att åstadkomma
positionsförflyttning inom de olika filmstrategiska områdena, inte i första hand
fordrar större ekonomiska satsningar. Det handlar i många fall mer om utveckling
av samordning, resursutnyttjande och av arbetsmetoder.
I detta avseende pekar kartläggningen därför på betydelsen av att Region Gotlands
Filmstrategi 2018-2023 följs upp med en konkret handlingsplan.

Filmstrategi 2018-2023. Inventering av rörlig bild, Gotland

Kategori

Innehåll

Tillhörighet

Anställda

Film på Gotlands uppdrag är att
stärka och utveckla filmen på
Gotland bland annat genom :
filmkommission. samverkan
mellan resurser och
kompetenser talangutveckling,
stöd till produktion av kort- och
dokumentärfilm.

Region Gotland

2
Sandra Fröberg
Ylva Liljeholm

Talangdagarna

Film på Gotland i samarbete
med filmregionernas
medlemmar arrangerar
talangdagar på Fårö under
Bergmanveckan. Talanger från
hela landet bor och arbetar
tillsammans, möter inspiratörer
från branschen och tar del av
Bergmanveckans program.

Region Gotland

Sandra Fröberg

Science park Gotland

Science Park Gotland har
Inkubatorverksamhet som
kärna, denna syftar till att stödja
och möjliggöra kontakter
mellan idébärare, visionärer och
problemlösare från alla delar av
samhället.
Inkubatorverksamheten
fokuserar främst på de tidiga
stadierna av en idébärares resa
där idéutveckling är centralt.

Region Gotland,
Uppsala
universitet

Talangutveckling Film på Gotland

Beskrivning

Detaljer

Bransch
Produktionsbolag

Produktionsservicebolag

Triq produktion

Triq Produktion producerar naturfilm,
barnprogram och dokumentärer.

Handelsbolag

Rumblewood

Produktionsbolag med fokus på reklam. Privat
Gör allt ”in-house”. Har ett koncept som
är baserat på olika ”kit” där de erbjuder
produktion för fast pris.

2
Sasa Jancic
Jaqueline Ragheb

Segerberg Media

Produktionsbolag med fokus på prod av drönarrörlig bild till sociala medier. Tv-reklam. kompetens,
moderna
mediaproducent
er.
ljud

2,5
Olof Segerberg
seb havd
erik landerdag

Media2U

Ett företag med bas på Gotland som
fokuserar på att ge kreativa lösningar
inom webb, film, foto, appar och sociala
medier.

2 anställda
VD: Johan Norrby

Kornettfilm

Kornett-film erbjuder professionella
tjänster inom film och foto.

1

The Line Gotland

Erbjuder tjänster inom prod.service,
casting, teknik, logistik.

Ingela Tanaka

Lång erfarenhet av filmbransch. Arbetar Aktiebolag
med scenografi casting, plats. m.m.

Aktiebolag

3
Tina-Marie Qwiberg
Mikael Qwiberg

10
3 anställda
Olivia Munck
(exekutiv prod)

Gotlands filmfond

Gotlands filmfond AB:s uppdrag är att
stimulera filmproduktioner på Gotland
samt skapa underlag för film- och
bokrelaterad turism.

Region Gotland 1
Filmregion
Lisa Widén
Stockholm.Mälar
dalen

Filmarbetare

På Gotland arbetar ca 70
personer med film. Främst i B/C
funktioner.

Länsfilmskonsulent

Har, precis som andra
länskonsulenter, ett
utvecklingsuppdrag på
området. Att jämföra med de
strategiska funktioner.

Region Gotlsnd

Tf / Sandra Fröberg

Filmkommissionär
Filmregionen

Funktion som ligger hos FRSM i
Stockholm vars arbete är att
arbeta med Filmkommission
övergripande och på en
strategisk nivå. marknadsför
Gotland som en del av en
attraktiv filmregion.

Filmregion
StockholmMälardalen

Mia Uddgren

Filmkommissionär lokalt

Marknadsför Gotland som filmö, skall attrahera produktioner,
hitta inspelningsmiljöer och
förenkla logistik och
tillståndshantering.

Region Gotland

Ville Jegerhjelm

Funktioner
övriga

Stiftelser/
institutioner

Utbildning

Bergmancenter

Drivs i stiftelseform. Har
som mål att genom
Bergmancenter förvalta och
utveckla den publika delen av
Ingmar Bergmans arv.

Stiftelse

Ordförande: Jannike
Åhlund
Verksamhetsledare:
Christina jardim
Ribeiro

Bergmangårdarna

Stiftelsen Bergmangårdarna på
Fårö är en norsk[1] stiftelse med
uppgift att driva ett
kulturcentrum i Ingmar
Bergmans tidigare fastigheter
på Fårö.

Norsk Stiftelse

Ordförande
stiftelsen: Kerstin
Brunnberg

Baltic art center

Residensverksamhet för
konstnärer inom alla områden.

Arkivcentrum

Arkiv där handlingar och
dokumentation från Gotland
bevarats. I samband med
digitaliseringen tillgängliggörs
materialet för allmänheten. Här
är de rörliga bilder som finns av
intresse. Bland annat används
de i appen ”Gotland film safari”

Gotlands museum
Länsmuseet på Gotland

Genom att samla,
Museet driver ett projekt: ”I Tjelvars
tillgängliggöra och sprida
fotspår” som handlar om hur rörlig bild
kunskap om Gotlands natur,
kan tillgängliggöra.
konst och kulturarv bevarar och
vårdar museet de gemensamma
minnena.

Verksamhetsledare:
Anna Norberg
Region Gotland,

Jeremy Hardy
Museipedagog
jeremy.hardy@gotla
ndsmuseum.se

Gymn.utbildning

Samhällsvetenskapligt program
med mediainriktning, Har
media-relaterade kurser på 600
poäng.

Region Gotland

Kjell Ekman
Pierre Wilén

Gotlands Folkhögskola

Gotlands folkhögskola bedriver
utbildning i manus &
dramaturgi samt utbildning i
filmhantverk. Båda riktade till en
kommersiell filmbransch.

Gotlands
Folkhögskola

2,5
Arvid Unsgaard
Staﬀan Enström
Ville Jegerhjelm

Grundskola

Kulturskolan på Gotland
genomför utbildningsinsatser i
grundskolan i hur berätta med
rörliga bilder. Genomförs med
medel från
samverkansmodellen.

Bergmanveckan

Bergmanveckan är ett årligt
återkommande sommarfestival
som arrangeras av Stiftelsen
Bergmancenter på Fårö.
Bergmanveckan är en hyllning
till Bergmans konstnärskap,
med filmer, föreställningar,
samtal och föreläsningar.

Biostaden Borgen

Svenska bio Visby

Kjell Malmros
Pierre Wilen

Besökare: Wim Wenders, Kenneth
Branagh, Harriet Andersson, Bibi
Andersson, Liv Ullmann, Ang Lee, JeanPierre och Luc Dardenne, Jon Fosse,
Andrej Zvjagintsev,

Stiftelsen
Bergmancenter

Biograf/visning
Aktiebolag

Ordförande
stiftelsen: Jannike
Åhlund

Folkets Bio Visby

bildades av filmare och publik
för att skapa en arena för den
svenska filmen producerad
utanför de stora bolagen och i
samma mån de delar av världen
som inte tidigare nått in till
västvärldens biosalonger

Visby filmstudio

Filmstudios

KUNO filmstudio
Visby filmstudio
Hemse ungfilmstudio

Hemse ungfilmstudio är Sveriges enda
för unga

Film på Gotland

Kultskräck
IKON
Dive-in bio
Bergmanveckan m.m.

visningar,

Lokaler & resurser

Spel

Stina Gellerstedt

Kustateljen

3000 kvadratmeter lokaler med
1000 kvadrat meter studioUtbildningslokaler, snickeri
m.m. I Fårösund.

Filmteknik

Regional fllmteknik.
Huvudsakligen placerad i
Fårösund.

UU // Campus Gotland

Kandidatprogram i speldesign
och programmering på 180 HP.

Ger de logiska och tekniska
kunskaperna som behövs för att
utveckla spel.

Guteskolan, spel

Gymnasieutbildning i spel.

Skapad i samarbete med UU/Gampus
G // selutb.

Region Gotland

Uppsala
universotet

150 elever

Adam Mace
Marianne forsmark

Spelföretag

Eat Create Sleep 10
Freshly Squeezed 1
Meow Enlertainment 3
Plxel Ferrets 4
Storm Potion 2
Three Gales 10
Finns också ett litet appföretag

30

Svenska spel

Svenska statens spelföretag

Enskilda spelutvecklare

Finns ett antal. Ljudmakare,
konceptgrafiker, 3d grafiker

Gotlands förenade besöksnäring

Föreningen utgör
besöksnäringens samordnande
organ. Den marknadsför
besöksnäringens betydelse för
det gotländska samhället och
skapar mötesplatser för dialog
mellan olika branscher med
beröring till besöksnäringen

Förening

Monica frisk
(verksamhetsledare)

Tillväxt Gotland

Tillväxt Gotlands
verksamhetsidé är att se till att
nya företag etablerar sig på ön,
att befintliga verksamheter
växer och att fler jobb skapas.

Förening

Roger
Hammarström

Destination Gotland

Ägs av rederi AB Gotland. Har
monopol på färjetrafiken på till
ön. Agerar också som
destinationsbolag för boende
och annan aktivitet.

Aktiebolag

VD Christer
Bruzelius

Besöksnäring/
fotstpår

Projekt

Produkter

Hansa Event

Aktiebolag

Gotland active

Aktiebolag

Go Gotland

Aktiebolag

Gotland film Lab

Gotland Film Lab, ett projekt
som syftar till att utveckla nya
och hållbara metoder för att
stödja filmare och konstnärer i
att skapa en experimentell
konstnärlig miljö och
interdisciplinära samarbeten. .

Ett samarbete mellan:
Film på Gotland
BAC
Österjöns författar & översättarcentrum

Tf / Sandra Fröberg

RIBS

Ungdomar startar fiktiva
företag. och lär sig hur man
bygger och marknadsföra en
vht. Samarbete med de kreativa
näringarna och internationella
utbyten är också en viktig
hörnsten.

Ett projekt där Film på Gotland är lokal
projektpartner.

Projektledare
Gotland:
Ylva Liljeholm

Filmkluster Fårösund 2014-2016

Regionalt projekt med mål att
samla och stärka de regionala
filmrelaterade verksamheterna i
Kustateljen i Fårösund.

Avslutat

Gotlands Film Safari

App med filmklipp och gamla
inspelningsplatser.

Film Gotland trycksak

Trycksak på engelska ämnad för
marknadsföring internationellt.

Finns som utkast, ver. 2 hösten 2018

Region Gotland

Film Gotland web

Grunden för den den regionala
filmens digitala plattform.

Under utveckling. Vers#1. våren 2018

Region Gotland

Region Gotland

Projektledare:
Ville Jegerhjekn

Region Gotland

Tf / Ville Jegerhjelm

Medlemsskap

Filmregion StockholmMälardalen

Region Gotland r medlem i
FRSM genom att betala 3 kr /
invånare till regionen. För detta
får vi tillgång nätverk och en
större kappsäck med pengar.

Förening
Aktiebolag

Vd, Anette Mattsson

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/874
3 april 2018

Susanne Pettersson

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Flytta reningsverket i Katthammarsvik till
det nybyggda miljövänliga reningssystemet vid Skags i
Östergarn
Förslag till beslut

Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget under förutsättning att finansiering
finns för de extra kostnader som tillkommer och att dessa ej belastar VAkollektivet för att flytta befintligt verk samt att Region Gotlands anmälan för
verksamheten ej överstiger 1800 p.e.

Sammanfattning

Björn Håkansson och Olof Thomsson har i en motion till Regionfullmäktige den 1
mars 2017 yrkat att reningsverket i Katthammarsvik ska flyttas till det nybyggda
miljövänliga reningssystemet vid Skags i Östergarn. Teknikförvaltningen har utrett
frågan och inte funnit lagstöd för VA-huvudmannen att stå för hela investeringen.
Det är möjligt och bygga ett nytt kommunalt reningsverk vid Skags Gård i Östergarn
istället för en ombyggnad av nuvarande reningsverk vid Katthammarsviks hamn,
men VA-kollektivet kan inte stå för kostnader som extra ledningsdragning, det extra
reningssteg som krävs för att det renade spillvatten kan används till bevattning och
den extra damm som Skags Gård behöver för lagring. Det behövs en finansiering
från annat håll än VA-kollektivet.
Ärendebeskrivning

Björn och Olof anser det viktigt att det blir effektiv avloppsrening med stor kapacitet
för samhället i Katthammarsvik. De menar på att nuvarande reningsverk var
felplacerat redan när det byggdes på gamla Romakloster kommuns tid. Det bestod då
endast av sedimentärdammar med bredavlopp. När det nya reningsverket sedan
byggdes (år xxxx) ansåg man att alla besvärligheter skulle försvinna, men det kom
tidvis både stank och mycket föroreningar i viken, varvid man förlängde avloppsröret
förbi hamnpiren. Björn och Olof anser att det är helt fel att ha ett reningsverk
mittinne i samhället, som ligger inne i viken. Därför bör hela anläggningen flyttas
eller tas bort.
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Enligt Björn och Olof så finns det idag en möjlighet att anslutna sig till det
avloppsnätverk som byggts i Östergarn av Nyhagens Vatten och Avlopp AB. Där
släpps det renade avloppsvattnet inte ut i Östersjön utan lagras i en damm så att det
kan användas till att bevattna åkrar. Alltså ett system enligt Björn och Olof som både
ger en renare Östersjö, återanvänder vattnet till effektiv bevattning av
livsmedelsproduktion och återskapar grundvatten.
Björn och Olof med många i bygden motsätter sig den planerade utbyggnaden av det
befintliga avloppsreningsverket i Katthammarsvik och yrkar att reningsverket tas bort
från Katthammarsvik. Istället bör avloppsvattnet ledas till det miljövänliga
reningssystem som byggts vid Skags i Östergarn eller till ett nytt reningsverk vid
Skags som släpper det renade vattnet till den bevattningsdamm som byggts där.
Bedömning

För Region Gotlands allmänna vatten- och avloppsanläggning är Region Gotland
huvudman. Förvaltningen av va-anläggningen handhas under tekniska nämnden av
teknikförvaltningen och 100% taxa finansierat verksamhet. VA-kollektivet får inte
gynna eller missgynna kommunalmedlem. VA-kollektivet får inte stå för alla
kostnader om ett nytt avloppsreningsverk byggs vid Skags Gård i Östergarn.
Ledningen eller åtminstone en del av ledningen, extra reningssteg för att uppnå
badvattenkvalitet och en lagringsdamm samt inköp av mark, är extra kostnader som
måste täcks av en annan finansiär än VA-kollektivet. Det förs samtal med Nyhagen
Vatten o Avlopp AB, men det finns inget avtal skrivet.
Vidare måste Region Gotland beakta den dag då det behandlade vattnet ej kan
tillföras dammarna utan måste pumpas till Östersjön, och den nu använda
utsläppspunkten för det befintliga avloppsverket i Katthammarsvik. I detta fall så blir
utsläppet för 1800 pe istället för dagens 700 pe. Detta är en avsevärd
belastningsökning och att tillsynsmyndigheten inte accepterar detta utifrån
förutsättningarna i utsläppspunkten idag.
Konsekvensanalys;
Om det inte finns ett avtal skriven med en privat finansiär innan förprojektering
igångsättas för att flytta Katthammarsvik avloppsreningsverk till Skags i Östergarn, så
bryter Region Gotland mot kommunallagen och vattentjänstlagen.
Om Region Gotlands reningsverk för Katthammarsvik samhälle ska placeras i
anslutning till Nyhagen Vatten och Avlopp ABs reningsverk vid Skags i Östergarn
med samma recipient, kan det medföra att både tekniska nämnden och Nyhagen
Vatten och Avlopp AB behöver söka miljötillstånd för en total belastning över 2000
pe.
Vid nuvarande placering eller alternativ till placering vid recipienten Östersjön. Även osäkert att en
utökning till 1800 pe godkänns till nuvarande utsläppspunkt.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2017-03-01
Tjänsteskrivelse 2018-04-03
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Tjänsteskrivelse
TN 2017/874

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Förslagsställaren
Regionstyreslen
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Vi yrkar på att reningsverket i Katthammarsvik flyttas
till det nybyggda miljövänliga reningssystemet vid
Skaqs i Osterqarn
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.

Region Gotland planerar att bygga ut det gamla
reningsverket i Katthammarsvik. Vi anser det viktigt
att det blir effektiv avloppsrening med stor kapacitet
här i samhället men detta reningsverk var dock
felplacerat redan när det byggdes på gamla
Romakloster kommuns tid, (forts, i bilaga)
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 folkbokford på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning
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Namnförtydligande

j

Biörn Håkansson, OlotThomsson
Adress
Jacob Häggs väg 58 B
Postadress

623 69 Katthammarsvik
E-postadress

bjorn(5)borgvik.com olof@tryffelofsweden.s
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Bilaga till medborgarförslag om flytt av reningsverket i Katthammarsvik
(forts, från blankett)
Det bestod då endast av sedimentärdammar med breddavlopp. När det nya reningsverket sedan
byggdes ansåg man att alla besvärligheter skulle försvinna, men det kom tidvis både stank och
mycket föroreningar i viken, varvid man förlängde avloppsröret förbi hamnpiren. Följden blev
att istället har badviken tidvis blivit förorenad med små partiklar som kommer in på stranden.
Och vid nordostliga vindar blåser vattnet ändå tillbaks in i "samhällsviken". På senare år har
avloppet breddats vid ett stort antal dagar per år varvid orenat vatten rinner ut i sjön och
förorenar både lokalt och Östersjön i stort. Detta kan ju åtgärdas genom utbyggnad men det
grundläggande problemet blir då kvar med reningsverket mitt i samhället.
Vi anser att det är helt fel att ha ett reningsverk mitt inne i samhället, som ligger inne i viken.
Därför bör hela anläggningen flyttas eller tas bort!
Idag finns det en möjlighet att ansluta sig till det avloppsnätverk som byggts i Östergarn av
Nyhagens Vatten och Avlopp AB. Där släpps det renade avloppsvattnet inte ut i Östersjön utan
lagras i en damm så att det kan användas till att bevattna åkrar. Alltså ett system som både ger en
renare Östersjö, återanvänder vattnet till effektiv bevattning av livsmedelsproduktion och
återskapar grundvatten. Detta är något som Miljöregion Gotland måste ta tillvara!
Vi förslagsställare, och många i bygden, motsätter oss den planerade utbyggnaden av det
befintliga avloppsreningsverket i Katthammarsvik och yrkar på att reningsverket tas bort
från Katthammarsvik. Istället bör avloppsvattnet ledas till det miljövänliga reningssystem
som byggts vid Skags i Östergarn eller till ett nytt reningsverk vid Skags som släpper det
renade vattnet till den bevattningsdamm som byggts där.

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/657
26 mars 2018

Jeanette Melander

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Parkeringsavgift Visby lasarett
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall införa fri parkering i två timmar vid sjukhuset så det blir samma reglering som
vid Östercentrum.
Bedömning

Dom avgiftsbelagda parkeringsytorna vid sjukhuset har en avgift från första timmen.
Det är för att tillse att besökare till Visby sjukhus skall hitta en parkeringsplats.
Avgiften blir ett styrmedel som gör att fordonen inte står på parkeringsytan under
längre tid.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20180213
Tjänsteskrivelse 20180321

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagställaren
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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.
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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
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.
leckning

Datum

Namnfertydligande

Adl
Postadress
E-postadress

-JRegion Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

\

Sidan 1 av 2

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/654
21 mars 2018

Jeanette Melander

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Översyn och förbättrade
gatubelysningslampor i Visby
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall göra en översyn och förbättrande gatubelysningslampor i Visby.
Bedömning

Det pågår ett utbyte av belysningarna på hela Gotland. Av miljöskäl har man börjat
på norra och södra delen av Gotland. Region Gotland har även bytt en del
belysningsarmaturer i Visby. På vissa övergångsställen har Region Gotland satt upp
extra belysning. Det pågår ständigt en förbättring utav belysningen.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20180217
Tjänsteskrivelse 20180321
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren
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MEDBORGARFÖRSLAG
Till
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Region Gotland
621 81 VISBY

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

101$ 0^1

Macbn

Adress
Postadress

Namnförtydligande/

" '&nje.-t
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E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/664
28 mars 2018

Jeanette Melander

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Sänkt hastighet på Färjeleden 5
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall sänka hastigheten på Färjeleden 5.
Bedömning

Området som avses är inte gata utan kvartersmark. Region Gotland råder inte över
området. Förslagsställaren bör därför kontakta fastighetsägaren om sina önskemål
om hastighetsbegränsning på platsen.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20171207
Tjänsteskrivelse 20180321
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Förslag om sänkt hastighet på Färjeleden 5.

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.

Vi som arbetar i Idrottens Hus upplever att
trafiksituationen utanför byggnaden är farlig. Det har
tidigare suttit skyltar om en lägre hastighet inom
området (30km/h). men dessa har av någon
anlednig tagits ner.
Forts, på medsänt dokument.

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

Namnted

2017-12-0^
Namnföftydligande

Per-Ola Nilsson
Lummelunda Etebols 152
Postadress
621 71 Visby
E-postadress
fgi@gotsport.se
Adress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Bilaga till Medborgarförslag
Förslag om sänkt hastighet på Färjeleden 5.

Vi som arbetar i Idrottens Hus upplever att trafiksituationen utanför byggnaden är farlig. Det
har tidigare suttit skyltar om en lägre hastighet inom området (30km/h), men dessa har av
någon anlednig tagits ner. Det är väldigt många som besöker Idrottens Hus samt den
intilliggande restaurangen (EHABs), och om bilar tillåts ha 50 på detta område kommer en
olycka snart att ske. För alla medarbetares och besökares liv och hälsa ser jag helst att detta
åtgärdas så snabbt ni kan.
/Per-Ola Nilsson, kanslist
Föreningen Gutnisk Idrott
Färjeleden 5, Idrottens Hus
621 21 Visby

