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Protokoll

Tekniska nämnden 2015-08-26

TN §

178

Projekt 10595 Korttidsboende, Slutrapport Visby Korpen 5

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden godkänner slutrapporten.

Befintlig vårdenhet blev vattenskadad på grund av läckage på ett avloppsrör.
Efter uttorkning och sanering byggdes vårdenheten upp igen som fyra vårdplatser för
korttidsboende med möjlighet till palliativ vård.
Investeringsbudgeten uppgick till
Totala investeringsutgifter uppgår till
Avvikelse

1 550 000 kr
1 550 000 kr
0 kr

___
Protokollsutdrag
RS+handlingar

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-08-26

TN §

179

Information om större, pågående projekt

Tekniska nämndens beslut
•

Informationen godkänns.

Kryssningskajen - lägesrapport
Hamnkontoret – inget klart ännu.
Sporthallen
Hallen blir tillgänglig för verksamhet 1/9.
Invigning blir 25-27/9.
Sävehuset går enligt plan – planerad klart december 2016
Eva Gahnström (C) föreslår att nämnden gör ett studiebesök till bygget. Förvaltningschef
Patric Ramberg undersöker när det kan bli aktuellt.
Östergarnslandets avsaltningsverk i Herrvik planerat klar till sommaren 2016.
Upphandlingen är klar.
Klintehamns reningsverk – planerad klart 2017.
Korpen 5 Om- och tillbyggnad Psykiatrin – klart mars 2017
Anslag för bygget blev inte beviljad. Finansiering undersöks, ev kommer eget kapital
användas.

Busstationen – ombyggnationen påbörjad.
___
Protokollsutdrag:

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-08-26

TN §

180
AU § 107

Information ang motiv till överklagande av Visby
vattenskyddsområde (VSO).
TN 2012/2431

Tekniska nämndens beslut
•

Informationen godkänns.

Föredragande; miljöinspektör Claudia Castillo.
Enligt kallelsen skulle beslut om motivet till överklagandet tas i dag. Men vid dagens
sammanträde ges aktuell information om ärendet till nämnden.
Tekniska nämnden har fått anstånd att komplettera överklagandet till och med den
31 augusti 2015.
Claudia informerar om nuläget om överklagande av Länsstyrelsens beslut rörande Visby
vattenskyddsområde.
Ordföranden hade överklagat Länsstyrelsens beslut att bifalla genom att undanröja
regionfullmäktiges beslut och återförvisa ärendet för ny handläggning.
Tekniska nämndens överklagande ligger nu hos Miljö- och energidepartementet och
advokatfirman Åberg & Co har fått fullmakt att företräda regionen.
Claudia, tillsammans med en kollega, har inspekterat området där gränsdragningen för
VSO- skyddszon 1 är överklagad av markägaren.
I nuläget gäller både de nya och gamla bestämmelserna för Visby VSO.
___
Protokollsutdrag:

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-08-26

TN §

181

AU §

108

Skapa nya våtmarker – frågan om regionens stöd till
arbetet

Tekniska nämndens beslut
•

Förvaltningen får i uppdrag att utreda möjligheter att säkra vattentillgång vid
regionens vattentäkter genom anläggande av våtmarker och återkomma med
rapportering till nämnden i november.

Vid dagens nämndsammanträde ger ordföranden förvaltningen i uppdrag att utreda
möjligheter att anlägga våtmarker vid regionens vattentäkter.
Förvaltningen meddelar att finansieringen kan ske enligt projektet ”Gotlands
vattenförsörjning”, som finns i budget.
Eva Gahnström (C), påminner om möjligheten att ansöka pengar från Leader nästa år.
____
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
• Informationen godkänns.
Ordföranden vill väcka frågan om vilken roll eventuellt nämnden kan ha vad gäller
skapande av våtmarker.
Ön lider av vattenbrist på sina håll och brunnar sinar men har blivit påfyllda efter
anläggande av våtmarker. Ordföranden, vice ordföranden Per Edman och ledamoten
Daniel Heilborn besökte våtmarkerna i Ardre och Gammalgarn.
Förvaltningen föreslår att man undersöker om våtmarker kan anläggas vid regionens
egna vattentäkter.
Daniel Heilborn, (MP) ställer frågan om Ardre vattentäkts status kan ändras genom att
anlägga våtmark på området.
Chef planerings- och utvecklingsavdelningen, Ann-Sofi Lindskog, tar på sig uppdraget
att undersöka saken.
Uppdraget om våtmarker definieras närmare på tekniska nämnden.
Protokollsutdrag:

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-08-26

TN §

182

Besparingar inom TKF

AU §

109

TN 2015/1585

Tekniska nämndens beslut
•

Besparingar inom TKF beslutas i september.

Vid dagens sammanträde informerar förvaltningen nämnden om besparingar och redovisar
förtydliganden enligt arbetsutskottets förslag.
Nämnden ger förvaltningen i uppdrag att till nämnden i september återkomma om:
-

Nr 1 Parkeringsavgifter, förvaltningen får i uppdrag att se över regler, bestämmelser
och taxeförändringar.

-

Nr 2 Enskilda vägar utan statsbidrag, om vinterväghållningen upphör, undersöka vilka
konsekvenser det medför för boende, bl a framkomlighet för hemtjänst, sjukvård och
olika typer av utryckningar.

-

Nr 10, 11, 12, 15, Enskilda vägar med statsbidrag. Åtgärder att anpassa efter successiv
minskning av beviljade statsbidrag.

-

Att se över möjligheter att samverka med andra aktörer vid flaggning.
___

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Informationen godkänns.

•

Förvaltningen återkommer till nämnden med kompletteringar.

Förvaltningen informerar om föreslagna besparingar och effektiviseringar i budget 20162018.
Regionstyrelsen har under maj 2015 berett den strategiska planen för 2016-2018 och
särskilda direktiv har tagits fram för besparingsuppdrag till nämnderna.
Teknikförvaltningen bedömer att tekniska nämndens ekonomi ska vara i balans år 2016.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-08-26

Forts § 182
Arbetsutskottet begär följande kompletteringar i driftbudget:
Nr 4 - Taxeöversyn kollektivtrafik, bättre förklaring till hur man sparar 1 Mkr på
taxeöversyn.
Statsbidragen, förtydligande över vilka år statsbidraget för enskilda vägar minskas.
Tydligare beskrivning vad omskyltning kostar.
Investeringsbudget, - nr 6 Landanslutning el FL 5, 6 och 7 (prioritet 1) ledningskontoret,
ekonomidirektör, är kontaktad med anledning av laga krav vid elanslutningar och
kontoret har meddelat att det kan finnas möjlighet till en annan prioritering.
Karl-Johan Boberg (C) och centerpartiet inlämnar ett skriftligt yrkande om att:
- Fortsatt vinterväghållning av enskilda vägar utan statsbidrag.
- Att minst nuvarande nivå av grusning av enskilda vägar med statsbidrag behålls.
- Att landanslutning el i färjeläge 5,6 och 7 genomförs med början 2016.
- Att reinvesteringar reparation av sponter kajanläggning genomförs enligt plan 20172020.
Yrkandet biläggs i protokollet.
Förvaltningens förslag till beslut:
- Tekniska nämnden överlämnar konsekvensbeskrivningen till regionstyrelsen.
- Tekniska nämnden beslutar om besparingsåtgärder inom den skattefinansierade
verksamheten enligt teknikförvaltningens förslag.
- Tekniska nämnden beslutar om effektiviseringsåtgärder inom den affärsdrivande
verksamheten enligt teknikförvaltningens förslag.
___
Protokollsutdrag
RS+handlingar

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-08-26

TN §

183

Motion. Bygga sprängkistor och sprängtunnlar i hamnar
på Gotland

AU §

110

TN 2015/1056

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden beslutar att föreslå regionstyrelsen att internremissen på motionen,
ställd till regionfullmäktige besvaras med att:
• Region Gotland skall avvakta nya/ändrade nationella direktiv, som utifrån en
nationell bedömning av det säkerhetspolitiska läget, kan påkalla
försvarsförberedelser på infrastruktur.
•

Region Gotland skall fortsatt även i kommande byggprojekt följa de direktiv som
gäller vad avser försvarsförberedelser av infrastruktur

Ulf Klasson, Folkpartiet Liberalerna, har i en motion till Gotlands regionfullmäktige yrkat
på:
”Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att påbörja projektering av sk sprängkistor i Slite hamn,
alternativt tar upp diskussionen med regeringen om att bygga dessa anordningar.
Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att planera för sprägkistor/-tunnlar vid
projektering/byggande av kryssningskaj i Visby samt nya hamnen i Klintehamn.
Ulf Karlsson skriver i inledningen på sin motion att ”När nya kajen i Slite planerades av Nordstream
(ryskt bolag) från 2007, lär frågan om behovet av sprängkistor-/tunnlar tagits upp. Försvaret ansåg då
att behovet inte fanns, då det försvarspolitiska läget var ett annat än idag. Gotland höll på att
avmilitariseras. Idag är läget ett annat och nu bör vi förbereda eventuell räddning av det som räddas kan.
Även om man avstod från att bygga in dessa så kallade sprängkistor i konstruktionen av Slitekajen, en
tidigare självklar skyddsåtgärd i varje svensk bro, landningsbana och kaj av betydelse, så är det inte för
sent. Dessa hålrum, sprängkistor, för att förstöra anläggningarna, kom aldrig till stånd i Slite.
Vi kommer ju under de närmaste åren att stärka försvaret på vår mest försvarspolitiskt utsatta region, det
är alla partier överens om. Kan vi då ytterligare fördröja ett eventuellt fientligt angrepp genom att bygga
dessa enkla fördröjande försvarsanläggningar, bör vi inte tveka.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-08-26

Forts § 183
Det gäller dels i den redan stora befintliga kajen i Slite, men även i de nya hamn-/kajanläggningarna
”Kryssningskajen” i Visby samt nya hamnanläggningen i Klintehamn.
Med ledning av ovanstående yrkar jag att;
• Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att påbörja projekteringen av sk sprängkistor i Slite
hamn, alternativt tar upp diskussionen med regeringen om att bygga dessa anordningar.
• Regionfullmäktige ger regionstyrelsen i uppdrag att planera för sprängkistor/-tunnlar vid
projektering/byggande av kryssningskaj i Visby samt nya hamnen i Klintehamn.”
Förvaltningens bedömning
Det är viktigt att klargöra att det var Region Gotland som planerade och byggde
Apotekskajen i Slite med utgångspunkt av den verksamhet som Nord Stream skulle
genomföra där. Det säkerhetspolitiska läget har på senaste tiden förändrats, vilket skall tas
på största allvar.
Vad avser försvarsförberedelser, avseende infrastruktur, är det något som regleras på
nationell nivå och inte av en enskild Region/kommun. Region Gotland skall som tidigare
följa de direktiv som finns/kommer från den nationella nivån och försvarsmakten.
Med anledning av ovanstående bör motionens yrkanden avslås, enligt följande:
Region Gotland skall avvakta nya/ändrade nationella direktiv, som utifrån en nationell
bedömning av det säkerhetspolitiska läget, kan påkalla försvarsförberedelser på
infrastruktur.
Region Gotland skall fortsatt, även i kommande byggprojekt, följa de direktiv som gäller
vad avser försvarsförberedelser av infrastruktur.
___
Protokollsutdrag
RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-08-26

TN §

184

Omdisponering av medel kring investeringar inom
Avfallsverksamheten

AU §

111

TN 2015/1703

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

•

Tekniska nämnden, 2015, omdisponerar medel med 901 tkr från projekt 12700 Bilar
och maskiner, samt 1 900 tkr från projekt 12702 Slite deponi, samt 292 tkr från
projekt 12716 Avveckling spilloljedepån Gutebacken, samt 552 tkr från projekt
12728 Miljöskåp.
Att omdisponering sker med 838 tkr till projekt 12703 Återvinningscentraler, samt
att omdisponering sker med 200 tkr till projekt 12708 Roma avfallsanläggning, samt
att omdisponering sker med 1 007 tkr till de nya projekten Hygieniseringsanläggning
Fårö (Kretslopp vid nybyggnation) och 1 600 tkr omdisponeras till nya sopkärl.

Regionfullmäktige fastställde 2015-06-15 (Rf § 180) Strategisk plan och budget 20162018. Regionfullmäktige beslutade också (Rf § 181) att nämnderna får i uppdrag att ge
förslag på förändringar i utbudet och effektiviseringar. Tidsperspektivet ska vara att
arbetet ska inledas 2016 och ge effekt under 2017 och 2018.
Efter regionstyrelsens budgetberedning har förvaltningen arbetat med
konsekvensbeskrivningar och effektiviseringar av de besparingsförslag som
regionfullmäktige tog beslut om.
Avfallsverksamhetens investeringsram är fastställd till 9 017 tkr för år 2015.
Förvaltningen har efter beslutet sett ett behov av att omdisponera medel inom
avfallsverksamhetens investeringsprojekt för att bäst kunna tillgodose detta
effektiviseringsarbete för verksamheten under åren 2016-2018.
Investeringsutgift
Slite deponi
Återvinningscentraler
Roma avfallsanläggning
Hygieniseringsanläggning (Fårö)
Nya sopkärl

Belopp, tkr
2 300,0
2 910,0
1 200,0
1 007,0
1 600,0

Protokollsutdrag:
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-08-26

TN §

185

Medborgarförslag. Utskick av beviljade parkeringstillstånd
för rörelsehindrade via rekommenderad post

AU §

112

TN 2014/592

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget avslås.

•

Förvaltningen undersöker möjligheten om den beviljade personen eller bud kan hämta
korten även på serviceorter, enligt samma förutsättningar som sker i reception i
Visborg.

I ett medborgarförslag från Erna Svensson föreslås att regionen ska sända ut beviljade
parkeringstillstånd för rörelsehindrade per post i rekommenderat brev.
Bedömning
Socialtjänstsekretess gäller för Parkeringstillstånd för rörelsehindrade
(26 kap. 1 § Offentlighets och Sekretesslagen). Region Gotland ansvarar för att tillståndet
kommer till rätt person.
Det förekommer ett missbruk av dessa tillstånd och handel med korten förekommer. För
att säkerställa att PRH kortet (Parkeringstillstånd för rörelsehindrade) kommer till den
person som beviljats tillståndet, har regionen valt att den beviljade personen eller bud
hämtar kortet i receptionen på Visborg efter visad legitimation.
Vid en förlängning av tillstånd måste även det tidigare PRH kortet lämnas in till regionen.
Utskick med rekommenderad post medför även en ökad kostnad för regionen. Beviljade
tillstånd är cirka 300 per år.
Bodil Rosengren (V) föreslår att man undersöker om korten kan hämtas på serviceorter på
landet.

___
Protokollsutdrag: RS
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-08-26

TN §

186

Bunge Broungs 1:112 – Begäran om att få ansluta
gemensamhetsanläggning för VA till regionens VAledningssystem

AU §

113

TN 2015/1688

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

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

Enligt den nyligen tagna delegationsordningen som gäller för teknikförvaltningen, skall
beslut om avtal för anslutning av fler än 10 VA-abonnenter utanför verksamhetsområde
beslutas av tekniska nämnden. Tidigare fattades sådana beslut inom förvaltningen.
Bedömning
Utbyggnaden av VA-näten på Gotland skulle behöva byggas ut snabbare i Regionens
nät än vad VA-planen och budgeten medger. Detta för att förbättra förutsättningarna
för bättre grundvatten och miljön i allmänhet. Ett instrument för detta är även Klart
Vatten som successivt går igenom Gotlands alla socknar. Teknikförvaltningen anser att
det skulle vara lämpligt att ansluta dessa 38 fastigheter som skall bildas såsom
gemensamhetsanläggning.
Ekonomisk analys
Förslaget innebär omedelbart bara mycket marginell kostnad (upprättande av
förbindelsepunkt) men intäkter på ca 1 300 000 kronor när alla anslutningar är klara.
Konsekvenser för barn och ungdomar
Möjlighet att ansluta till det allmänna VA-nätet medför i längden miljövinster för barn
och ungdom likväl som övrig befolkning
___
Protokollsutdrag

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-08-26

TN §

187

AU §

114

Prisjustering av avfallstaxa för slamhämtning – tömning
av enskilda avloppsanläggningar och fettavskiljare
TN 2015/816

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden beslutar om förslag till prisjustering 6 % av avgifter för
slamhämtning och omhändertagande i avfallstaxa för Region Gotland och föreslår
regionfullmäktige att besluta om prisjustering att gälla från och med den 1 januari
2016.

•

Paragrafen förklaras omedelbart justerad i tekniska nämnden.

Förvaltningen har tagit fram ett förslag till prisjustering av gällande avfallstaxa. Taxan
rör de tjänster som omfattas av det kommunala renhållningsansvaret enligt miljöbalken
för hushållsavfall inklusive latrin och slam.
Denna prisjustering av taxan avser tjänster för slamhämtning.
Principen för renhållningsavgift enligt miljöbalken är att avgift får tas ut högst till belopp
som behövs för att täcka samtliga nödvändiga kostnader för verksamheten. Enligt praxis
gäller självkostnadsprincipen över en treårsperiod och kostnaderna ska balanseras om
ett intervall på ± 5 procent. Om kostnadstäckning inte uppnås måste avgifterna justeras
och uppkommet underskott finansieras på annat sätt än genom kollektivets avgifter.
Förvaltningen har vid uppföljning av ekonomiskt resultat för avfallsverksamheten
konstaterat att taxan för slamhämtning inte ger full kostnadstäckning för de utförda
tjänsterna. Vid uppföljningen har även beräkning gjorts av avfallsverksamhetens
samtliga kostnader för slamhämtning för funktionerna administration, planering, ledning
och styrning, information, handläggning av kundärenden, fakturering samt
kundtjänstfunktion.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-08-26

Forts § 187
Höjning behöver dessutom tas för ökade driftkostnader, rådgivnings- och
informationsinsatser samt kommande nyinvesteringar i modernare hämtfordon.
Teknikförvaltningen föreslår en generell höjning av avgifterna (exklusive moms) för
slamhämtning med 6 procent. Förslaget till justeringen av avfallstaxa beräknas ge ökade
intäkter till avfallsverksamheten för 2016 motsvarande 660 000 kronor per år.
Höjningen tillsammans med effektiviseringar i utförandet av tjänsterna bedöms kunna
ge kostnadstäckning på årsbasis från och med 2016 för slamhämtning.
Bedömning av konsekvenser för barn och ungdomar har gjorts enligt bedömningsmall.
Ärendet anses inte beröra flickor och pojkar i annat avseende än i egenskap av
fastighetsägare.
__
Protokollsutdrag
RS+förv.yttrande, bilaga Förslag avfallstaxa

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-08-26

TN §

188

AU §

115

Upphandlingsplan för teknikförvaltningen

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Chef planerings- och utvecklingsavdelningen, Ann-Sofi Lindskog, besvarar K-J Bobergs
fråga från arbetsutskottet med att förvaltningen hade för högt uppställda krav vid
anbudsinfordran och att en ny upphandling kommer att ske.
___
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Upphandlingsplanen godkänns.

Förvaltningschef Patric Ramberg redogör för planen.

Törnekvior/Malajen förskola Visby, kalkylen skall ses över pga kostnadsökningar, vilket
i sin tur medför att bygget blir senarelagt.
Karl-Johan Boberg (C )ställer frågan om när upphandlingen återkommer gällande
Hämtning av återvinningsmaterial vid Fastigheter. Förvaltningen återkommer med
svar.
___
Protokollsutdrag:

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-08-26

TN §

189

Antagande av stadsodlingsstrategi

AU §

116

TN 2015/1929

Tekniska nämndens beslut
•

Nämnden godkänner att regionen använder sig av ett framtaget förslag till
stadsodlingsstrategi i dialogarbetet.

•

Förvaltningen rapporterar till nämnden efter genomförda dialogmöten

Föredragande; projektsamordnare Louise Billqvist
I och med ett ökande intresset av stadsodling, uppkommer ett växande behov av att
kommuner organiserat avsätter markytor, inspirerar och möjliggör för människor att på
olika sätt odla i sitt närområde.
Stadsodlingsstrategin är även en avsiktsförklaring att regionen vill främja stadsodling och
den gröna strukturen i staden som vi dessutom ska sträva efter att dessa blir mer tillgänglig
för allmänheten.
Förslaget till en stadsodlingsstrategi är framtaget för att åskådliggöra hur Region Gotland
arbetar för att förvalta och utveckla de intressen som finns på Gotland gällande
stadsodling. Strategin är att betrakta som en övergripande policy för detta arbete.
Till denna strategi planeras även en stadsodlingsplan som konkret beskriver vilka åtgärder
som planeras under de kommande åren.
I strategin definieras stadsodling både som permanenta odlingsområden i form av
koloniområden och som tidsbegränsade odlingsprojekt som genomförs på allmän
platsmark under enstaka odlingssäsonger.
Bakgrunden till arbetet med en strategi är flera. En av dessa är behovet av att skapa en
hållbar arbetssituation där regionens avtal och kontakt sker gentemot föreningar. I
dagsläget förmedlar regionen enskilda avtal till odlingsintresserade på ett odlingsområde,
vilket tar mycket tid och resurser i anspråk.
Ett behov finns också att reglera riktlinjer och avtal för samtliga stadsodlingsformer och
platser så att alla som vill odla har samma förutsättningar att göra så.
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-08-26

Forts § 189
I samband med att strategin antas, ska även en generell mall för ett arrendeavtal godkännas.
I och med denna strategi kommer regler kring byggnationen av kolonistugor och dylikt att
klargöras. Äldre kolonistugor kommer dock inte att beröras.
För att skapa förståelse för dessa värden från allmänhetens sida vill regionen presentera
förslaget till strategi i en medborgardialog och ta in synpunkter från odlingslottsinnehavare
och andra intresserade.
___
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Informationen godkänns.
Föredragande; stadsträdgårdsmästare Pernilla Johansson.
Målet för strategin är att alla områden blir likabehandlade och fortsättningsvis blir
kallade stadsodlingar dvs även de nuvarande koloniområden.
Nya avtal kommer att skrivas med alla föreningar för att uppnå likabehandling.
Ett informationsmöte kommer att hållas i september.
Ärendet tas upp på tekniska nämnden 26/8 för beslut om strategin.
___
Protokollsutdrag
RS information

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-08-26

TN §

190

AU §

117

Information om åtgärder i Almedalen

Tekniska nämndens beslut
•

Informationen godkänns.

Chef planerings- och utvecklingsavdelningen, Ann-Sofi Lindskog, informerar nämnden.
Projektet kommer att drivas i samarbete med förvaltningens va-avdelning.
Dammen kommer att tömmar och renas. Karparna flyttas under tiden till
forskningsstationen Ar.
___
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Informationen godkänns.

Föredragande; stadsträdgårdsmästare Pernilla Johansson.
Lekplatsen är för liten och kommer att utvidgas och tillgänglighetsanpassas.
Dammen kommer att muddras och kantstöttas.
Rabatter runt dammen kommer att få ordentliga kanter och häcken tas bort.
Till finansiering används förra årets investeringspengar.
Arbetena är planerade att påbörjas 1 september.
___
Protokollsutdrag:

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-08-26

TN §

191

Avtal om ”Gotlandsbönan”

AU §

118

TN 2015/1966

Tekniska nämndens beslut
•

Nämnden godkänner avtalet på 20 år angående formgivningen av sittstenen
”Gotlandsbönan” med Stina Lindholm/Skulpturfabriken.

Stina Lindholm/Skulpturfabriken fick efter upphandling uppdraget att ta fram en
betongsten/sittsten som ska pryda platser på Gotland.
Formen på produkten skall vara unik för Gotland. Resultatet är utplacerat på
strandpromenaden vid Kruttornet som första plats och planeras sedan att fortsätta
användas som ett koncept i regional regi på andra platser.
Ett avtal har tagits fram för att säkerställa att formen på produkten endast produceras till
Region Gotland och att den endast finns på Gotland, därför bör ett avtal på lång tid
undertecknas.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Informationen godkänns.

Föredragande; stadsträdgårdsmästare Pernilla Johansson.
Pernilla informerar om att ett 20 årigt avtal kommer att upprättas angående
betongstenarna på Strandpromenaden, så kallade ”Gotlandsbönor”, designade av Stina
Lindholm.
Avtalet tas upp på nämnden 26/8 för beslut.
___
Protokollsutdrag:

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-08-26

TN §

192

AU §

119

Etablerande av en graffitivägg på A-7området

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden godkänner att sparade väggar på A7 används för fri graffitimålning.

För att möta behovet av att ha en laglig vägg att måla på har en vägg sparats, som i
planeringen av området kommer att integreras i park och aktivitetspark.
Visby är i stort behov av att hitta en plats för laglig graffitimålning och ytan på A7 är ett bra
förslag på plats.
Därmed kommer också en fläkt av militärhistorien att bevaras i området.
Området A7 har tidigare ägts och förvaltats av Fortifikationsförvaltningen och marken har
bland annat använts för skjutövningar. Regionen har tagit över fastigheten och nu planeras
den att bebyggas, vilket har medfört att marken måste saneras. Kulfången har då tagits bort
i saneringen, förutom denna vägg som har sparats för ändamålet.
Kulfången har under många år använts av graffitimålare för att utöva sin konstart och en
oro har uppstått över att väggarna försvinner.
Kultur- och fritidsförvaltningen har godkänt ett medborgarförslag, att på en laglig vägg
måla på, som man inte tidigare har funnit någon naturlig plats för.
Det finns ett flertal kommuner i Sverige som har genomfört projekt med lagliga
graffitiväggar med gott resultat då man bedömer att man leder bort målning från andra
platser.
___
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Informationen godkänns.

Föredragande; stadsträdgårdsmästare Pernilla Johansson.
Pernilla informerar om planen att låta den gamla graffitiväggen bli kvar på A-7 området i
anslutning till parkmark.
Beslut om graffitiväggen tas på nämndens sammanträde 26/8.
Protokollsutdrag:
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-08-26

TN §

193

AU §

120

Information om Gotlandsbåten.

Tekniska nämndens beslut
•

Ordföranden ges fullmakt att underteckna avsiktsförklaringen.

Enligt kallelsen till nämnden, ärende nr 16, skulle Gotlandsbåten bli ett beslutsärende på
nämnden och handla om en avsiktsförklaring.
Förvaltningschef, Patric Ramberg, informerar att ärendet inte blev färdigt till
nämndsammanträdet.
Eftersom ärendet är brådskande, föreslår han att nämnden ger ordföranden fullmakt att
underteckna avsiktsförklaringen.
___
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Informationen godkänns

Förvaltningschef, Patric Ramberg, informerar om att båten kommer att placeras i
färjeläge 1, i Visby hamn.
Båten är rätt så hög, varför en ombyggnad behövs av ramper och landgångar. Efter att
kryssningskajen är färdigbyggd, flyttas båten till färjeläge nr 7.
___
Protokollsutdrag:

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-08-26

TN §

194

Anmälningsärenden

Tekniska nämndens beslut
•

Anmäls och läggs med godkännande till handlingar:

Ordförandens beslut, fattade med delegation, information gavs på arbetsutskottet,
AU § 107.
- Avbryta upphandling av korttidsupphandling av entreprenadmaskiner (AU §103/2015).
- Skötsel av Tofta strand, sophantering, (TN § 275/2014).
- Överklagande av Länsstyrelsens beslut rörande Visby vattenskyddsområde (RF § 138).
- Reparation av färister på Fårö (TN § 164/2015).
- Om att inte flagga på kronprinsessans födelsedag.
- Om Slite intresseförningens placering av bilar i parken.
Renhållningens delegationsbeslut:
- Beviljat uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall samt latrin 150601-150630
-

Beviljad gemensam avfallsbehållare 150601-150630

-

Beviljat uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall samt latrin 150701-150731

-

Beviljad gemensam avfallsbehållare 150701-150731

Kollektivtrafikens delegationsbeslut:
- Fattade beslut gällande färdtjänst- och riksfärdtjänst enligt Tekniska nämndens
delegationsordning under perioden 15 05 01-15 07 31.
-

Fattade beslut gällande Parkeringstillstånd för rörelsehindrade enligt Tekniska
nämndens delegationsordning under perioden 15 05 01-15 07 31.

Protokollsutdrag

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-08-26

TN §

195

Övriga ärenden från arbetsutskottet

Tekniska nämndens beslut
•

Ärendet, beslutat under AU § 107 information om ordförandens beslut, fattade med
delegation, godkänns och läggs till handlingar.

___
Protokollsutdrag:

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-08-26

TN §

196

Månadsrapport

Tekniska nämndens beslut
•

Månadsrapporten godkänns.

Periodens resultat för teknikförvaltningen innebär en positiv budgetavvikelse med 3 013 tkr,
vilket kan jämföras med föregående månad då budgetavvikelsen var positiv med 2 291 tkr. Den
ekonomiska prognosen visar på ett helårsresultat enligt budget.

I nedanstående tabell redovisas Teknikförvaltningens budget och utfall för perioden januarijuli 2015.

Intäkter
Driftkostnader
Netto

Periodens
budget, tkr

627 838
-709 228
-81 390

Periodens
utfall, tkr

632 770
-711 147
-78 377

Avvikelse, tkr

4 932
-1 919
3 013

Den ekonomiska prognosen efter sju månader visar på ett utfall enligt budget. I prognosen
finns ett antal avvikelser mot budget och den största negativa avvikelsen är inom det
skattefinansierade området där hamnverksamheten prognostiserat ett större underskott med
-2,6 mnkr. Regionen planerar att sälja hamnarna i Vändburg, Burgsvik och Kappelshamn, vilket
på sikt kommer att innebära sänkta nettokostnader i hamnverksamheten.
I nedanstående tabell redovisas teknikförvaltningens nettokostnader för perioden januari-juli
2015 uppdelat på verksamheterna ledning, skattefinansierat, avgiftsfinansierat samt
fastighetsförvaltningens verksamhet.
Uppdrag

Periodbudget
Intäkter, tkr

Periodbudget
kostnader, tkr

Utfall
Intäkter,
tkr

Utfall
Kostnader,
tkr

Avvikelse,
tkr

Ledning och TN

16 792

-18 132

-15 979

361

Projektledning

13 619

-13 619

13 536

-13 719

-184

Skattefinansierat

108 753

-188 235

106 697

-188 902

-2 723

Avgiftsfinansierat

164 557

-165 074

161 905

-160 585

1 837

Fastighetsförvaltning intäktsfinans
Total

324 118

-324 170

335 659

-331 961

3 749

627 839

709 231

632 769

711 147

3 013

Justerare:

14 972

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-08-26

Forts § 196
I nedanstående tabell redovisas prognoser för helårsavvikelser uppdelat per verksamhet.
Uppdrag

Ledning och TN

Prognos avvikelse,
tkr

-101

Projektledning

737

Skattefinansierat

-492

Avgiftsfinansierat

-151

Fastighetsförvaltning
intäktsfinansierad
Total

12
5

Den ekonomiska ramen för teknikförvaltningen 2015 uppgår till 139 438 tkr. Tekniska
nämnden beslutade i april att omdisponera 860 tkr till Räddningstjänsten, vilket har
verkställts.
Förvaltningen följer ”farfarsprincipen” enligt regionens Ekonomiskt åtgärdspaket 2015.
Protokollsutdrag:

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-08-26

TN §

197

Frågor från ledamöter

Gunnel Lindby (C)
Hur mycket och i vilken omfattning städas de offentliga toaletterna i Visby? Jag tycker att
de är totalt vidriga (finns undantag) och det är dags att se över rutinerna.
Besvaras av chef planerings- och utvecklingsavdelningen, Ann-Sofi Lindskog.
Antalet toaletter är 38 st. Under Almedalsveckan städades toaletterna 6-8 ggr/dag. Under
övrig sommarsäsong, 1 juli-20 aug. städas dessa 3 ggr per dag.
Förvaltningen återkommer med sammanfattning efter sommaren.
Daniel Heilborn (MP)
Naturvårdsverket har under sommaren 2015 gjort en omfattande undersökning och
kartläggning av vattenflöden i det planerade vattenskyddsområde för Bästeträsk.
Undersökningen har gjorts med tre tekniker, bla markradar för att se hur vattnet rör sig i
berget. Aquanovum har konstaterat att bla Ojnaremyr är grundvatten matad och därför bör
denna kartläggning vara av stor hjälp vid fastställandet av den primära skyddszonen som
skall omarbetas då den varit för snäv i tidigare ansökan om vattenskyddsområde.
Vid upprättande av vattenskyddsområde skall den senaste kända informationen användas
varför denna av, naturvårdsverket, upprättade rapport bör användas i den revidering av
primär zon indelning som nu genomförs och skall redovisas för TN.
Besvaras av chef planerings- och utvecklingsavdelningen, Ann-Sofi Lindskog.
Att förvaltningen avvaktar regeringens beslut.
Peter Wigren (C)
Det lär finnas pengar avsatta för att jämna till vägsträckan mellan Kräklingbo och
Katthammarsvik. Vägsträckan trafikeras dagligen av flera tunga fordon, långtradare och
bussar och förarna har det rätt obekvämt på detta vägparti. När ska vägen åtgärdas? Vägen
förstördes vid Torsburgenbranden 1992 och har inte åtgärdats än.
Svar: Trafikverkets väg, frågan ställs till Trafikverket.
Färskvattenfrågan på Östergarn är på väg att lösas mha det nya avsaltningsverket i Herrvik.
Flera stora förbrukare (djurägare?) tankar idag upp med källvatten från bl.a. tappstället nära
bastun i Katthammarsvik.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-08-26

Forts § 197
Kommer vattnet från Herrviksverket att blandas med källvattnet så att alla får samma
vattenkvalitet?
Svar: Nej
Till renoveringen av gamla piren i Katthammarsvik har avsatts 1.5 mkr per år för 2014 och
2015. Entreprenören för arbetet säger sig ha fått uppgift om att inga pengar finns
tillgängliga och går nu och väntar på att kunna sätta igång arbetena där innan vintern
kommer med kyla och hårda vindar. Kan detta vara riktigt?
Svar: Nej

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

