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Stab

Regionstyrelsen

Investeringsplan 2022-2032 - RSF
Förslag till beslut

•

Regionstyrelseförvaltningens investeringsplan godkänns för vidare hantering
tillsammans med övriga nämnders planer.

Sammanfattning

I och med den nya investeringsprocessen ska varje nämnd i februari lämna en
långsiktig investeringsplan. Tanken är att få ett samlat diskussionsunderlag kring
regionens investeringsbehov som kan behandlas vid dialogmötena inför
budgetberedningen.
För regionstyrelseförvaltningens del är det främst inom måltids-, kultur och fritidssamt IT-verksamheten som större investeringar förekommer. I övrig verksamhet
ryms investeringarna i huvudsak inom förvaltningens investeringspott.
Den demografiska utvecklingen med bland annat fler barn och äldre innebär inte
någon nämnvärd påverkan på investeringsbehovet. Huvudsakligen handlar
förvaltningens investeringsbehov om upprustning av kök och vissa
fritidsanläggningar. I övrigt påverkar val av ambitionsnivå investeringsvolymen.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Ärende RS 2020/1688

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

PLAN

Investeringsplan
2022 - 2032
Regionstyrelsen-RSF
Fastställd av regionstyrelsen
Framtagen av regionstyrelseförvaltningen
Datum 2021-01-27
Gäller 2022-2032
Ärendenr RS 2020/1694
Version [1.0]

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Investeringsplan 2022 - 2032

Investeringsplan 2022 - 2032
Innehåll
1. Inledning ..................................................................................................................3
2. IT-investeringar .......................................................................................................3
3. Kultur- och fritid .......................................................................................................4

Ärendenr RS 2020/1694 Datum 2021-01-27

4. Investeringar i kök ...................................................................................................5

2 (6)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Investeringsplan 2022 - 2032

1. Inledning
Som en del i Region Gotlands nya investeringsprocess ska varje nämnd/förvaltning i februari lämna en investeringsplan för en tidsperiod mellan fem och tio år. Tanken är att få ett
diskussionsunderlag att använda vid dialogmötena och också en samlad bild av investeringsbehoven framåt inför budgetberedningen.
Planen ska utgå från den demografiska utvecklingen, övriga förändringar i omvärlden och
gällande investeringsbudget inklusive kompletteringsbudget. Endast större behov av investeringar ska redovisas. En bedömning av driftkonsekvenser framåt ska också beaktas. Redovisningen behöver inte vara beloppssatt i detalj då detta ofta inte är möjligt i denna tidiga
fas.
För regionstyrelseförvaltningens del är det främst inom måltids-, kultur och fritids- samt
IT-verksamheten som större investeringar förekommer. I övrigt ryms investeringarna i huvudsak inom förvaltningens investeringspott och ska därför inte lyftas i denna plan.
Investeringsplaneringen är i denna fas på övergripande nivå och mer detaljerade beskrivningar av tidsplanering och driftkonsekvenser är inte möjliga att göra. Ytterligare bearbetning kommer att göras och detaljer för nästkommande femårsperiod kommer att redovisas
i regionstyrelseförvaltningens strategiska plan 2022-2024 som tas fram till budgetberedningen våren 2021.
Den demografiska utvecklingen med bland annat fler barn och äldre innebär inte någon
nämnvärd påverkan på investeringsbehovet. Däremot påverkar val av driftsformer, den
kraftiga digitala utvecklingen samt vägval och ambitionsnivåer i exempelvis den framtida
måltidsorganisationen och fritid- samt kulturutbud.

2. IT-investeringar
Generellt sett står IT branschen mitt i en stor omställning, gällande såväl teknik som affärsprinciper.
Den tekniska utvecklingen är omfattande och går fortsatt mycket fort och detta i kombination med förvaltningarnas behov av digitalisering för sin verksamhetsutveckling ställer
ökade krav på investeringar i infrastruktur och systemlösningar. Specifikt gäller detta kommunikationsinfrastrukturen där det finns behov av omfattande förnyelse. I generella termer
kan man säga att Region Gotlands IT verksamhet framåt allt mer kommer att likna en intern molnleverantör.

Ärendenr RS 2020/1694 Datum 2021-01-27

När det gäller affärsprinciper så ses en tydlig och snabb förflyttning hos i princip alla leverantörer, från investering i hårdvara och licenser till rena tjänsteköp, datorkraft per förbrukad minut, och programvara som tjänst i molnet. Detta innebär i sin tur att behovet av
finansiering flyttas från investering till drift.
I budget och gällande plan finns för perioden årligen avsatt ca 10 mnkr för inköp av datorer och ca 8 mnkr för investeringar i IT-infrastruktur (reinvesteringar, nät, teknisk plattform). Förutom detta finns upptaget för specifika system i snitt ca 7 mnkr per år. Det samlade löpande investeringsbehovet uppgår till ca 25 mnkr per år. Utöver detta kan det under
perioden uppstå behov av att byta något eller några av de stora regiongemensamma system
så som ekonomisystem, HR-system mm.

3 (6)

Region Gotland
Regionstyrelseförvaltningen

Investeringsplan 2022 - 2032

3. Kultur- och fritid
Inom kultur- och fritidsverksamheten pågår ett flertal arbeten med framtagande av planer,
strategier och utredningar som berör framtida investeringsbehov.

Ärendenr RS 2020/1694 Datum 2021-01-27

Inom fritidsområdet bedöms under kommande 10-årsperiod investeringsbehov inom följande områden:
•

Simhall – En förstudie till badhus pågår och ska presenteras till budgetberedningen 2021.
Ett nytt badhus behövs då det befintliga är ålderstiget och verksamheten i anläggningen,
både internt och externt, inte får plats. Inriktningsbeslut är att den nya simhallen ska
ligga på Visborgshallen och att investeringen är på 210 mnkr. En investering av ny simhall behöver tas inom fem år.

•

Gymnastikhall – Markanvisningsprocess för att få till en gymnastikanläggning med extern
finansiär pågår. Om processen inte kommer i mål finns behov av att investera i en anläggning de närmaste åren. Investeringen bedöms till ca 40-60 mnkr.

•

Isytor - Verksamheten i Visby ishall blir mer och mer omfattande för varje år som går.
Avvägningen i investeringen är att se om man ska tillgodose en ny anläggning som ser
till både elitverksamhet och bredd, eller bara bredd. Olika ingångsvärden ger olika investeringar och detta behov behöver utredas. Investering i ny isyta bedöms nödvändig
inom fem till tio år.

•

Fotboll – Utbudet av naturgräsplaner i Rävhagen växer under 2021 och med det kommer
behov av omklädningsmöjligheter. Investeringen är på 2 mnkr och bör tas så snart som
möjlighet finns. Samtidigt kan då en minskning av externhyra ske.

•

ICA Maxi arena – Nytt parkettgolv till ICA Maxi arena och Visby Ladies elitverksamhet
behöver köpas in och detta är en investering på 800 000 kr. Behovet är aktuellt under
2023.

•

Spontanidrottsytor, aktivitetsparker och utegym - viktigt att beakta behovet av exempelvis
spontanidrottsytor i samband med att nya stadsdelar växer fram och ha med detta i investeringsunderlaget för regionen. Dialoger med barn, ungdomar och andra berörda är av
vikt. Samverkan sker med teknikförvaltningen.

•

Idrottshallar – UAF har ett behov av nya hallar till skolidrotten, och här finns stora möjligheter till samverkan som löser även fritidssidans behov. För att på bästa och mest effektiva sätt utnyttja en ny idrottsanläggning är det ytterst viktigt att det blir en anläggning med fullstora mått, det vill säga en golvyta på minst 40x20 meter. Det finns behov
hos både friidrott och kampsport som fullstora hallar i Roma och Visby skulle hjälpa till
att lösa. Samverkan sker med utbildning- och arbetslivsförvaltningen.

•

Övriga – Det finns stora frågetecken kring andra anläggningar där det i dagsläget är föreningsdrivet, men i framtiden kan komma att behövas investeringar. Just nu är det motocrossbanan på Skogsholm (deponin i Visby) och ridanläggningen i Rävhagen som är
aktuella. Ingen av dessa är aktuella för investering just nu, men behöver noga bevakas
inför framtiden om förutsättningarna förändras.
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Inom kulturområdet handlar investeringsbehoven om följande:
• Framtida scenkonsthus - I dialogen med kulturlivet inför den reviderade kulturplanen framkom en tanke kring ett framtida scenkonsthus. Ett första förutsättningslöst samtal är
fört med Uppsala Universitet Campus Gotland kring möjligheterna till en aula i hamnen
som också kan utvecklas runt scenkonst. I tid aktuellt som tidigast i slutet av
10-årsperioden men kan också vara längre fram.
• Kulturrum – I kulturplanen framgår att användningsgraden av befintliga lokaler ska öka
vilket kan leda till behov av att ytterligare verksamhetsanpassa Gotlands Kulturrum. En
sådan investering blir i så fall aktuell för tekniska nämnden.
• Konstmuseum - Konstmuseet ägs och drivs av Gotlands Museum och de har uppmärksammat behov av att investera ytterligare i museet. Frågan utreds hos Gotlands Museum
som tittar på olika alternativ till lösningar framåt. Om aktuellt kommer äskande från
Gotlands Museum.
Även inom biblioteksverksamheten pågår utvecklingsarbete som bedöms kunna ge kommande investeringsbehov:
• Mobila bibliotek - I nuläget pågår ett utvecklingsarbete kring den mobila verksamheten.
Alla delar är inte klara men sedan tidigare finns i underlaget för strategisk plan och budget 2021-2023 beskrivet behov av att under 2025 investera 1,5 mnkr i ytterligare en bokbuss.
• Meröppna bibliotek - En utveckling sker också för en fortsatt utbyggnad av meröppna
bibliotek. Arbetet är fortfarande i ett inledande skede varför detaljer kring vilka bibliotek
som kan vara aktuella och därmed till vilka investeringsnivåer och med vilken tidsplaner
fortfarande saknas.
• Belysning - Behov finns att byta ut belysningen på Almedalsbiblioteket. Dialog pågår med
fastighetsägaren kring detaljerna om vad som måste åtgärdas och vem som i så fall tar
kostnaden.

Ärendenr RS 2020/1694 Datum 2021-01-27

I budget och gällande plan finns avsatt medel för upprustning av Hemsebadet. Dessutom
kan delar av medel för landsbygdsutveckling komma att användas till finansiering av betongplatta i ishallen i Hemse. Utöver dessa finns det i planen upptaget enskilda investeringsobjekt för bokbuss, ismaskiner, web och bokningssystem.
Driftkostnadskonsekvenser av ovan angivna investeringar är svåra att bedöma i dagsläget
men kommer i huvudsak att bestå av ökade hyreskostnader. I andra uppskattningar används ofta nivån 10% av investeringsutgiften.

4. Investeringar i kök
Upprustning och investeringar i regionens kök har pågått under en längre tid utifrån den
utredning om måltidsorganisation som antogs av KS 2010-05-27, §126. Utredningen har
sedan löpande reviderats vid ett flertal tillfällen. Senast i RF 2019-06-17, §177.
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Inom ramen för Region Gotlands effektiviseringsprogram 2020-2022 gavs ett nytt uppdrag
om översyn av organisation och lokalisering av måltidsverksamheten. Syftet enligt direktivet är att identifiera och initiera förändringar som kan bidra till ökad effektivitet och kostnadsminskningar. Särskild redovisning av detta uppdrag har skett under 2020 och slutligt
förslag till beslut planeras till regionstyrelsen i april 2021. Utredningen föreslår bland annat
utveckling av produktionsmetoder för att möjliggöra ökad flexibilitet samt en förändring av
köksstrukturen.

Ärendenr RS 2020/1694 Datum 2021-01-27

Utredningen visar att regionen har möjlighet att sänka driftkostnaderna inom måltidsverksamheten men att detta förutsätter investeringar i ny teknik och lokaler. Kommande beslut
kring vägval utifrån utredningen ger olika investeringsbehov. Oavsett val beräknas behovet
i utredningen till högre investeringsnivåer än nu liggande plan. Enligt gällande plan som utgår från tidigare köksutredning kvarstår ca 50 mnkr för ej färdigställda projekt. Detta belopp känns dock osäkert då budgeten för ett flertal aktuella projekt har fått revideras vilket
krävt tilläggsanslag.

6 (6)

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-01-14

RS AU § 1

Investeringsplan 2022-2032 – Regionstyrelseförvaltningen

RS 2020/1694

Arbetsutskottets beslut
x

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande

I och med den nya investeringsprocessen ska varje nämnd i februari lämna en
långsiktig investeringsplan. Tanken är att få ett samlat diskussionsunderlag kring
regionens investeringsbehov som kan behandlas vid dialogmötena inför budgetberedningen. För regionstyrelseförvaltningens del är det främst inom måltids-, kulturoch fritids- samt IT-verksamheten som större investeringar förekommer. I övrig
verksamhet ryms investeringarna i huvudsak inom förvaltningens investeringspott.
Den demografiska utvecklingen med bland annat fler barn och äldre innebär inte
någon nämnvärd påverkan på investeringsbehovet. Huvudsakligen handlar förvaltningens investeringsbehov om upprustning av kök och vissa fritidsanläggningar. I
övrigt påverkar val av ambitionsnivå investeringsvolymen.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär att ärendet kompletteras med utförligare beskskrivning av
investeringarna där tidsplan och konsekvenser på drift redovisas. Arbetsutskottet
begär också en fördjupad analys av investeringsbehoven för kulturen. Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-12-21
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1324
19 januari 2021

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Uppdragsdirektiv för översyn av styrmodell kopplad till ny
regional utvecklingsstrategi
Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Uppdragsdirektivet godkänns.

Sammanfattning

Regionstyrelsen beslutade 2020-10-22 § 308 att ett projektdirektiv skulle tas fram för
uppdraget att se över Region Gotlands styrmodell kopplad till ny regional
utvecklingsstrategi. I arbetet med projektdirektivet har det framkommit att begreppet
uppdragsdirektiv är mer ändamålsenligt.
Uppdraget startar i januari 2021 och pågår fram till att regionfullmäktige tar beslut
om ny styrmodell. Enligt tidplanen i uppdragsdirektivet ska regionfullmäktige ta
beslut på våren 2022.
Utgångspunkter för uppdraget är att:







leda och styra med tillit är grundläggande och ska genomsyra styrningen
styrmodellen ska utgå från den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040
styrmodellen ska omfatta Region Gotlands hela uppdrag (det regionala
utvecklingsansvaret, hälso- och sjukvårdsuppdraget och det kommunala
uppdraget)
styrmodellen ska omfatta Region Gotlands nämnder, förvaltningar och helägda
bolag
Styrmodellen ska bidra till samarbete och helhetssyn i styrningen med en tydlig
röd tråd genom hela organisationen.

Uppdraget innebär en total översyn av Region Gotlands styrmodell. Målet är att den
nya modellen ska bygga på tillit och bidra till tydlighet i styrningen genom hela
organisationen. Modellen ska vara färdig för beslut våren 2022 och användas fullt ut
under verksamhetsåret 2023.
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I uppdraget ingår att utvärdera och analysera alla delar i nuvarande styrmodell för att
få ett genomarbetat underlag på vilka delar av modellen som ska förändras för att
kopplas ihop med den regionala utvecklingsstrategin. I översynen ingår att utvärdera
och föreslå förbättringar även av de processer som ingår i styrningen, exempelvis hur
vi arbetar för att styra och följa upp de prioriterade målen i styrkortet.
I arbetet med att förändra styrmodellen och styrningen ska de sju principer som
kännetecknar tillitsbaserad styrning och ledning vara vägledande.
Ärendebeskrivning

I projektdirektivet för framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) som
antogs av RS 2019-03-28 § 84 beslutades att koppling till Region Gotlands
koncernstyrning och övriga planer och program skulle ske.
Under arbetet både med att ta fram en ny RUS och nya mål i styrkortet för perioden
2020-2023, har det på olika sätt framkommit önskemål om att förtydliga styrningen.
Det upplevs som att det finns för många och ibland motverkande styrsignaler.
Region Gotlands styrsystem består både av flera olika dokument i form av planer och
program innehållande ambitioner och målsättningar men också en styrmodell med
övergripande mål för verksamheterna.
Tillitsdelegationens definition av tillitsbaserad styrning och ledning lyder:
”Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på
verksamhetens syfte och brukarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att
stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt
säkerställa förmåga, integritet och hjälpvillighet. ” De sju principer som kännetecknar
tillitsbaserad styrning och ledning ska vara vägledande.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att uppdraget kommer att kunna genomföras
enligt tidplanen i uppdragsdirektivet.
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I arbetet ska kunskap från övriga regioner och kommuner nyttjas genom att använda
både SKR samt SIQ (Swedish Institute for Quality) där Region Gotland är medlem.
Att kontinuerligt se över de processer som samverkar för att styra är nödvändigt.
Omvärlden förändras och ny kunskap och nya behov uppstår med tiden.
I uppdragsdirektivet anges förslag till involvering och återrapportering där
budgetberedningen samt budgetavstämningen är de två huvudsakliga
beredningstillfällen under 2021 där avstämning sker. Avstämning och beredning
kommer även att ske i koncernledningsgruppen samt strategiska nätverk.
Regionstyrelsens arbetsutskott, regionstyrelsen samt gruppledare har möjlighet aktivt
delta i arbetet via särskilda arbetsmöten vid ett eller flera tillfällen beroende på hur
arbetet framskrider.

Beslutsunderlag

Klicka här för att ange text.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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1. Inledning
1.1

Bakgrund

I projektdirektivet för framtagandet av en ny regional utvecklingsstrategi (RUS) som antogs
av RS 2019-03-28 § 84 beslutades att koppling till Region Gotlands koncernstyrning och
övriga planer och program skulle ske. Bakgrunden var att regionstyrelsen redan 2016-12-14
beslutat att ge ledningskontoret i uppdrag att i samband med revideringen av RUS se över
den regionala utvecklingsstrategins koppling till planer och program samt koncernstyrningen i syfte att föreslå förenkling och effektivisering.
2016 beslutade regionfullmäktige om en ny styrmodell för Region Gotland. Arbetet bedrevs bland annat utifrån följande principer:






Utgå från Vision 2025.
Skilj på det externa och det interna uppdraget.
Arbete med det externa uppdraget utifrån regionens bidrag till samhällsutveckling.
Arbete med det interna uppdraget utifrån nämndernas och förvaltningarnas uppdrag att
bedriva en effektiv verksamhet.
Ha fokus på förståelsen längst ut i organisationen

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum 2021-01-19

Under arbetet både med att ta fram en ny RUS och nya mål i styrkortet för perioden 20202023, har det på olika sätt framkommit önskemål om att förtydliga styrningen. Det upplevs
som att det finns för många och ibland motverkande styrsignaler. Region Gotlands styrsystem består både av flera olika dokument i form av planer och program innehållande ambitioner och målsättningar men också en styrmodell med övergripande mål för verksamheterna. Till detta kopplas också resurssättning i form av årliga budgetbeslut där den politiska
ambitionen och viljeinriktning uttrycks.
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1.2

Syfte

Styrningen och styrmodellen för Region Gotland ska i större utsträckning än idag vila på
principerna för tillitsbaserad styrning och ledning.
Kopplingen mellan Region Gotlands styrkort med perspektiv, målområden, mål och indikatorer för koncernen och de långsiktiga övergripande målsättningarna om utveckling av
det gotländska samhället som beslutas i den regionala utvecklingsstrategin med tillhörande
program för samhandling ska tydliggöras.
1.3

Mål för uppdraget

Uppdraget innebär en total översyn av Region Gotlands styrmodell. Målet är att den nya
styrmodellen ska bygga på tillit och tydlighet i styrningen genom hela organisationen. Modellen ska vara färdig för beslut våren 2022 och användas fullt ut under verksamhetsåret
2023.
1.4







1.5

Utgångspunkter för uppdraget

Att leda och styra med tillit är grundläggande och ska genomsyra styrningen.
Styrmodellen ska utgå från den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040.
Styrmodellen ska omfatta Region Gotlands hela uppdrag (det regionala utvecklingsansvaret, hälso- och sjukvårdsuppdraget och det kommunala uppdraget)
Styrmodellen ska omfatta Region Gotlands nämnder, förvaltningar och helägda bolag.
Styrmodellen ska bidra till samarbete och helhetssyn i styrningen med en tydlig röd tråd
genom hela organisationen.
Ha fokus på förståelsen genom hela organisationen, den röda tråden ska tydliggöras.
Uppdragets tidsram

Uppdragsstart: 2021-01-01
Uppdraget avslutas: 2022-04-30

2. Styrning och ledning
2.1 Beställare

Regiondirektör Peter Lindvall
2.2 Uppdragsledare

Uppdragsledare är Ulrika Jansson, ekonomidirektör
Uppdraget genomförs i samverkan med Stefan Persson, regional utvecklingsdirektör, Karolina Samuelsson, kvalitetsdirektör. Arbetsgruppen består av koncerncontroller Caroline
Gränefjord (sammankallande), Anette Jansson, strateg regional utveckling samt Lisa Lindell
kvalitetstrateg.

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum 2021-01-19

2.3 Intressenter

Regionstyrelsen, som enligt reglementet har ansvar för att leda och samordna förvaltningen
av regionens angelägenheter och ska leda arbetet med och samordna utformningen av
övergripande och strategiska mål, riktlinjer och ramar för styrningen av hela regionens
verksamhet.
Samtliga nämnder, förvaltningar och helägda bolag
Koncernledningsgruppen samt strategiska nätverk inom Region Gotland
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3. Beskrivning och avgränsning
3.1 Genomförande

I begreppet styrmodell ingår flera begrepp och beskriver styrningen av Region Gotland. I
uppdraget ingår att utvärdera och analysera alla delar i nuvarande styrmodell för att få ett
genomarbetat underlag på vilka delar av modellen som behöver utvecklas och förändras.
I översynen ingår därmed att utvärdera och föreslå förbättringar även av de processer som
ingår i styrningen exempelvis hur vi följer upp målen och hur vi arbetar med verksamhetsplaner i förhållande till nämndernas treåriga strategiska planer som skrivs till budgetberedningen. I arbetet ska kunskap från övriga regioner och kommuner nyttjas genom att använda både SKR samt SIQ (Swedish Institute for Quality) där Region Gotland är medlem.
Definitionen av tillitsbaserad styrning och ledning lyder enligt följande. ”Tillitsbaserad styrning och ledning är styrning, kultur och arbetssätt med fokus på verksamhetens syfte och
brukarens behov, där varje beslutsnivå aktivt verkar för att stimulera samverkan och helhetsperspektiv, bygga tillitsfulla relationer samt säkerställa förmåga, integritet och hjälpvillighet.”
I arbetet med att förändra styrmodellen och styrningen ska de sju principer som kännetecknar tillitsbaserad styrning och ledning vara vägledande. Dessa är:







Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum 2021-01-19



Tillit - Sträva efter att som utgångspunkt välja att lita på dem du samarbetar med och
ha positiva förväntningar
Medborgarfokus - Sätt medborgarens upplevelse och kunskap i fokus och försök förstå vad medborgaren sätter värde på
Helhetssyn - Uppmuntra alla i styrkedjan att aktivt och gemensamt ta ansvar för helheten och samverka över gränser, dvs. medledarskap
Handlingsutrymme - Delegera handlingsutrymme och välkomna medbestämmande
(men var också tydlig kring mandat och skapa förutsättningar)
Stöd - Säkerställ ett verksamhetsnära och kvalificerat professionellt, administrativt och
psykosocialt stöd i kärnverksamheten
Kunskap - Premiera kunskapsutveckling, lärande och en praktik baserad på vetenskap
och beprövad erfarenhet
Öppenhet - Sträva efter öppenhet genom att dela information, välkomna oliktänkande
och respektera kritik

Arbetet med att förändra styrmodellen och styrkortet för Region Gotland ska utgå från att
vision och mål för samhällsutvecklingen på Gotland finns formulerade i den regionala utvecklingsstrategin med tillhörande genomförandeprogram. De mål som ingår i styrkortet
ska sättas utifrån vad Region Gotland behöver åstadkomma för att bidra till den önskade
samhällsutvecklingen så som den formuleras i gällande regional utvecklingsstrategi. I uppdraget ingår därmed att ta fram förslag till styrmodell där kopplingen mellan styrkortet och
RUS tydligt framgår.
Arbetet med att förändra styrmodellen och styrkortet för Region Gotland ska utgå från att
mål för samhällsutvecklingen på Gotland finns formulerade i den regionala utvecklingsstrategin och att RUS därmed ligger som en inriktning för de mål som regionfullmäktige ska
besluta om för den egna organisationen. Målen i styrkortets samhällsperspektiv har idag ka-
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raktären av ”RUS-mål”. I uppdraget ingår därmed att se över dagens två perspektiv i styrkortet, samhälls- och verksamhetsperspektivet.
I uppdraget ingår att ta fram förslag till styrmodell där kopplingen mellan styrkortet och
RUS tydligt framgår.
Det ska också vara tydligt hur regionen ska kunna bedöma uppfyllnad av God ekonomisk
hushållning utifrån kommunallagens mening. I dagens styrkort är målen i målområde ekonomi liktydiga med regionens finansiella mål. I uppdraget ingår att se över om det är ett ändamålsenligt sätt att arbeta med finansiella mål.
3.2 Kopplingar till andra uppdrag, projekt samt avgränsningar

Uppdraget omfattar inte att ta fram nya mål för kommande mandatperiod. Den processen
påbörjas efter valet i september 2022.
Uppdraget omfattar inte att ta fram eller revidera värderingarna för Region Gotland.
Koppling finns till uppdraget att beskriva Region Gotlands ledningssystem. Synergieffekter
säkras genom regelbunden avstämning.

4. Rapportering och resultatöverlämning
4.1 Involvering av intressenter

Regionstyrelsens arbetsutskott, regionstyrelsen samt gruppledare ska ges möjlighet att aktivt
delta i arbetet via särskilda arbetsmöten vid ett eller flera tillfällen beroende på hur arbetet
framskrider.
Koncernledningsgruppen samt regionens bolag ska involveras och ges möjlighet att lämna
synpunkter och delta i arbetet.
Region Gotlands strategiska nätverk är beredande organ till koncernledningsgruppen och
ska involveras i arbetet under året.
Uppdragsledaren rapporterar löpande till regiondirektören och vid behov även till koncernledningsgruppen.
Övriga tidpunkter för avstämningar är bl.a.
Budgetberedning 2021-05-03--05
Koncernledningsgruppen 2021-08-26
Budgetavstämning 2021-10-04—05
Regionstyrelsen våren 2022

Ärendenr RS RS 20xx/xxxx Datum 2021-01-19

5. Underskrift
Underskrift beställare

Underskrift uppdragsledare

210201, Peter Lindvall, regiondirektör

210201, Ulrika Jansson,ekonomidirektör
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-01-14

RS AU § 3

Styrmodell kopplad till ny regional
utvecklingsstrategi

RS 2020/1324

Arbetsutskottets beslut
x

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Regionstyrelsen beslutade 2020-10-22, § 308 att ett projektdirektiv skulle tas fram för
uppdraget att se över Region Gotlands styrmodell kopplad till ny regional
utvecklingsstrategi. I arbetet med projektdirektivet har det framkommit att begreppet
uppdragsdirektiv är mer ändamålsenligt.
Uppdraget startar i januari 2021 och pågår fram till att regionfullmäktige tar beslut
om ny styrmodell. Enligt tidplanen i uppdragsdirektivet ska regionfullmäktige ta
beslut på våren 2022.
Utgångspunkter för uppdraget är att:
-

styrmodellen ska utgå från den regionala utvecklingsstrategin Vårt Gotland 2040,
leda och styra med tillit är grundläggande och ska genomsyra styrningen,
styrmodellen ska omfatta Region Gotlands nämnder, förvaltningar och helägda
bolag,
ha fokus på förståelsen genom hela organisationen, den röda tråden ska tydliggöras.

Målet är att den nya modellen ska bygga på tillit och bidra till tydlighet i styrningen
genom hela organisationen. Modellen ska vara färdig för beslut våren 2022 och
användas fullt ut under verksamhetsåret 2023.
I uppdraget ingår att utvärdera och analysera alla delar i nuvarande styrmodell för att
få ett genomarbetat underlag på vilka delar av modellen som ska förändras för att
kopplas ihop med den regionala utvecklingsstrategin. I översynen ingår att utvärdera
och föreslå förbättringar även av de processer som ingår i styrningen, exempelvis hur
vi arbetar för att styra och följa upp de prioriterade målen i styrkortet.
I arbetet med att förändra styrmodellen och styrningen ska de sju principer som
kännetecknar tillitsbaserad styrning och ledning vara vägledande.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att uppdraget kommer att kunna genomföras
enligt tidplanen i uppdragsdirektivet.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-01-14

RS AU § 3 forts
RS 2020/1324

I arbetet ska kunskap från övriga regioner och kommuner nyttjas genom att använda
både SKR samt SIQ (Swedish Institute for Quality) där Region Gotland är medlem.
Att kontinuerligt se över de processer som samverkar för att styra är nödvändigt.
Omvärlden förändras och ny kunskap och nya behov uppstår med tiden.
I uppdragsdirektivet anges förslag till återrapportering där budgetberedningen samt
budgetavstämningen är de två huvudsakliga beredningstillfällen under 2021 där
avstämning sker. Avstämning och beredning kommer även att ske i koncernledningsgruppen.
Ärendets behandling under mötet

Arbetsutskottet begär att uppdragsdirektivet kompletteras med utförligare
beskrivning av det kommunala ansvaret och den politiska involveringen i styrmodellen. I punkt 1.4 ska den fjärde strecksatsen kompletteras med samarbete och
helhet. Ärendet överlämnas därför till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-12-21
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Tjänsteskrivelse

Ärende RS 2020/1976
21 december 2020

Malena Bendelin

Regionstyrelsen

Framskrivning av lokal utvecklingsstrategi för Leader,
programperiod 2023-2027
Förslag till beslut

•
•

•

Regionstyrelsen ställer sig positiv till att Gotland ska gå in i en ny programperiod
för Leader för programperioden 2023-2027.
Regionsstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta en aktiv roll i
framskrivningsprocessen av ett förslag till en ny Leaderstrategi, i syfte att
åstadkomma en stark koppling av strategi och genomförande till den regionala
utvecklingsstrategin och andra program av betydelse för den regionala
utvecklingen på Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att hantera medfinansiering av
skrivarbetet inom befintlig ram.

Sammanfattning

Leader är en förkortning av franskans Liaison Entre Actions de Dèveloppement de
l´Economie Rurale. På svenska betyder det Länkar mellan åtgärder för att utveckla
landsbygdens ekonomi.
Under kommande programperiod 2023-2027 kommer det att erbjudas möjlighet att
arbeta med Leader inom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling. Det
blir således endast en av investerings- och strukturfonderna som nyttjas. EUkommissionens tanke med Leader är att knyta samman ett funktionellt geografiskt
område runt en gemensam utvecklingsstrategi. För Gotland del finns det en väldigt
tydlig sådan avgränsning, nämligen Östersjön. Enfondslösningen med EJFLU
medför en skillnad i geografiskt verksamhetsområde jämfört med innevarande
programperiod. Det är att tätorter med fler än 20 000 invånare inte får inkluderas i
området, vilket i Gotlands fall exkluderar Visby.
I varje Leaderområde bildar företag (privat), föreningar (ideell) och offentlig sektor
ett partnerskap som tillsammans tar fram en lokal utvecklingsstrategi där man
kommer överens om vilka insatser som ska prioriteras under programperioden.
Den 15 oktober 2021 ska Gotland lämna in en fullständig ansökan om att bilda
Leaderområde till Jordbruksverket, det görs genom att skicka in en färdig lokal
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utvecklingsstrategi för perioden 2023–2027. Vid ansökan om det förberedande stödet
ska en projektplan och budget för framtagandet av ny lokal utvecklingsstrategi
presenteras. Om Gotland blir prioriterat och får bilda Leaderområde även nästa
period väntas beslutas i juni 2022.
För finansiering av arbetet med att ta fram en ny lokal utvecklingsstrategi finns det
avsatt medel för förberedande stöd hos Jordbruksverket. Det förberedande stödet
ska ha offentlig medfinansiering med 33 procent. Den nuvarande programperiodens
driftsprojekt får inte finansiera något arbete som gäller nästa programperiod. Region
Gotland som offentlig representant medfinansierar det förberedande
stödet/framskrivningsprocessen för att ta fram ny utvecklingsstrategi för kommande
programperiod med 33 procent.

Ärendebeskrivning

Bakgrund
Leader är en förkortning av franskans Liaison Entre Actions de Dèveloppement de
l´Economie Rurale. På svenska betyder det Länkar mellan åtgärder för att utveckla
landsbygdens ekonomi. 1991 introducerades leadermetoden som ett verktyg inom EU
för att skapa lokalt engagemang och inflytande samt för att öka samarbetet mellan
privat, offentlig och ideell sektor. När Sverige kom med i EU blev det under 1996
möjligt att bilda så kallade leaderområden även i Sverige. Leader har funnits på
Gotland i perioderna:
2000-2006 Leadermetoden genomförs på Gotland genom föreningen Leader+
Gotland. Under denna period genomfördes 101 projekt
2007-2013 Leadermetoden genomförs på Gotland genom föreningen Leader
Gotland. Under denna period genomfördes 300 projekt.
2014-2022 Lokalt ledd utveckling genom Leadermetoden genomförs på Gotland
genom föreningen Leader Gute.
Inriktningen för Leaderåtgärden finns beskrivet i den strategiska planen enligt
följande: Insatserna inom Leader ska stärka den lokala befolkningens tillgång till
infrastruktur och förbättra levnadsvillkor inklusive fritid, kultur och förutsättningar
för attraktivt boende och företagsutveckling. Leader kan stödja projekt som
investerar i det lokala näringslivet, attraktiva boendemiljöer, kultur, värdefulla naturoch kulturmiljöer, initiativ för smarta byar och samhällen (smarta landsbygder),
bioekonomi och klimatomställningar eller liknande temaområden som är viktiga för
landsbygdernas utveckling. Där det är relevant kan Leader stödja lokala insatser för
att utveckla kustsamhällen, den lokala fiskerinäringen, vattenbruk, fisketurism eller
vattenmiljön. Leader kan även stödja projekt som stärker jämställdhet, integration,
arbetsmarknaden eller land-stad-relationen.
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Programperiod 2023-2027
Under 2020 lämnade Leader Gutes LAG (styrelse) in en intresseanmälan för Gotland
att bilda ett nytt Leaderområde för kommande programperiod som beräknas starta
den 1 januari 2023 och pågå till och med den 31 december 2027.
Under programperioden 2023-2027 kommer det att erbjudas möjlighet att arbeta
med Leader inom Europeiska jordbruksfonden för landsbygdsutveckling (EJFLU).
Det blir således endast en av investerings- och strukturfonderna som nyttjas.
De övergripande målen inom EJFLU är:
1. Främja en smart, motståndskraftig och diversifierad jordbrukssektor för
livsmedelstryggheten.
2. Stödja miljövård och klimatåtgärder och bidra till unionens miljö- och
klimatrelaterade mål.
3. Förbättra den socioekonomiska strukturen i landsbygdsområden.
De övergripande målen ska nås genom nio särskilda mål. Eftersom den lokala
utvecklingsstrategins inriktning ska återspegla de behov som har identifierats i
området kan också flera av de särskilda målen inom fonden vara relevanta för
strategin.
EU-kommissionens tanke med Leader är att knyta samman ett funktionellt
geografiskt område runt en gemensam utvecklingsstrategi. För Gotland del finns det
en väldigt tydlig sådan avgränsning, nämligen Östersjön. Enfondslösningen med
EJFLU medför en skillnad i geografiskt verksamhetsområde jämfört med
innevarande programperiod. Det är att tätorter med fler än 20 000 invånare inte får
inkluderas i området. Områdets avgränsning ska anges i hela kommuner eller i
Regionala statistikområden – RegSO. För Gotlands del betyder det att följande
RegSO inte kommer att ingå i området: Innerstaden-Visby norra (2094), Bingeby
(1182), Gråbo (1729) samt Visby södra (4013).

Framskrivningsprocess
Den 15 oktober 2021 ska Gotland lämna in en fullständig ansökan om att bilda
Leaderområde till Jordbruksverket, det görs genom att skicka in en färdig lokal
utvecklingsstrategi för perioden 2023–2027. Vid ansökan om det förberedande stödet
ska en projektplan och budget för framtagandet av ny lokal utvecklingsstrategi
presenteras. Om Gotland blir prioriterat och får bilda Leaderområde även nästa
period väntas beslutas i juni 2022.
EU:s jordbrukspolitik - CAP och Gotlands regionala utvecklingsstrategi – Vårt
Gotland 2040 är paraplyer vilka den lokala utvecklingsstrategin ska vara ett led i att
implementera på Gotland.
I varje Leaderområde bildar företag (privat), föreningar (ideell) och offentlig sektor
ett partnerskap som tillsammans tar fram en lokal utvecklingsstrategi där man
kommer överens om vilka insatser som ska prioriteras under programperioden.
För finansiering av arbetet med att ta fram en ny lokal utvecklingsstrategi finns det
avsatt medel för förberedande stöd hos Jordbruksverket. Det förberedande stödet
ska ha offentlig medfinansiering med 33 procent. Den nuvarande programperiodens
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driftsprojekt får inte finansiera något arbete som gäller nästa programperiod. Region
Gotland som offentlig representant medfinansierar det förberedande
stödet/framskrivningsprocessen för att ta fram ny utvecklingsstrategi för kommande
programperiod med 33 procent, vilket kan vara i pengar eller i offentlig resurs i form
av arbetad tid. Region Gotlands har som avsikt att medfinansiering hanteras inom
befintlig ram, att den utgörs av arbetstid för medarbetare på avdelningen för regional
utveckling samt kostnader för bl.a. möteslokaler och annonskostnader.

Tidsplan 2021-2022
Viktiga datum för framtagandet av ny lokal utvecklingsstrategi:


Januari – 15 oktober: Analys, inkludering och skrivning.



15 oktober 2021 – ansökan om att bilda Leaderområde ska vara inlämnad till
Jordbruksverket.



15 oktober-31 december 2021 – Jordbruksverket bedömer om ansökan
uppfyller villkoren.



Januari-15 februari 2022 – Komplettering av inskickade strategier.



15 mars – 31 maj 2022 – Urvalskommittén bedömer strategierna.



1-15 juni 2022 – Beslut om prioritering.



15 juni-30 september 2022 – Komplettering av strategier för startbeslut.



30 september 2022 – Ansökan om att starta Leaderområde.



1 oktober-31 december 2022 – Startbeslut



1 januari 2023 – Start av nya programperioden.

Projektorganisation
Projektägare: Föreningen Leader Gute
Offentlig medfinansiär och beställare: Region Gotland
Styrgrupp: Består av sammanhållande organisationer som representerar området
enligt trepartnerskapsmodellen. Ordförande från Region Gotland.
Projektkansli (projektledning) ansvarar för styrningen av process som inkluderar
behovsanalys och dialog: 1 person från Leader Gute och 1 person från Region
Gotland.
Utöver detta funktioner som rör skrivande, en skrivresurs, kvalitetssäkrare av färdigt
material och redaktionskommitté
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Medfinansiering av programperiod 2023-2027
Om Gotland prioriteras som Leaderområde i den kommande programperioden
kommer det kräva medfinansiering med 33 procent från Region Gotland till
genomförande av programmet och kanslifunktion. Den frågan hanteras i ett
kommande ärende.

Bedömning

Leadermetoden som verktyg för att skapa lokalt engagemang och inflytande är
värdefullt för Gotlands utveckling.
Leader är en viktig del i Region Gotlands finansieringsverktygslåda, där stora delar av
Region Gotlands medel till regionala tillväxtåtgärder med inriktning
landsbygdsutveckling och lokal utvecklingskraft placeras.
Region Gotland ser positivt på att gå in i en ny Leaderperiod, med lärdomar från de
förutvarande. Det vi ser behöver förbättras är kopplingen mellan Leader och det
övriga regionala utvecklingsarbetet på Gotland. Det innebär i ett inledningsskede, att
Region Gotland kommer att ta en aktiv roll i framskrivningsprocessen av ett förslag
till en ny Leaderstrategi, i syfte att åstadkomma en koppling mellan strategi och
genomföranden av den nya regionala utvecklingsstrategin.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-01-14

RS AU § 4

Leader på Gotland – programperiod
2023-2027

RS 2020/1976

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Regionstyrelsen ställer sig positiv till att Gotland ska gå in i en ny programperiod
för Leader för programperioden 2023-2027.
x Regionsstyrelseförvaltningen får i uppdrag att ta en aktiv roll i framskrivningsprocessen av ett förslag till en ny Leaderstrategi, i syfte att åstadkomma en stark
koppling av strategi och genomförande till den regionala utvecklingsstrategin och
andra program av betydelse för den regionala utvecklingen på Gotland.
x Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att hantera medfinansiering av skrivarbetet inom befintlig ram.
x

Leader är en förkortning av franskans Liaison Entre Actions de Dèveloppement de
l´Economie Rurale. På svenska betyder det Länkar mellan åtgärder för att utveckla
landsbygdens ekonomi. Under kommande programperiod 2023-2027 kommer det att
erbjudas möjlighet att arbeta med Leader inom Europeiska jordbruksfonden för
landsbygdsutveckling. Det blir således endast en av investerings- och strukturfonderna som nyttjas. EU-kommissionens tanke med Leader är att knyta samman ett
funktionellt geografiskt område runt en gemensam utvecklingsstrategi. För Gotland
del finns det en väldigt tydlig sådan avgränsning, nämligen Östersjön. Enfondslösningen med EJFLU medför en skillnad i geografiskt verksamhetsområde jämfört
med innevarande programperiod. Det är att tätorter med fler än 20 000 invånare inte
får inkluderas i området, vilket i Gotlands fall exkluderar Visby.
I varje Leaderområde bildar företag (privat), föreningar (ideell) och offentlig sektor ett
partnerskap som tillsammans tar fram en lokal utvecklingsstrategi där man kommer
överens om vilka insatser som ska prioriteras under programperioden. Den 15 oktober
2021 ska Gotland lämna in en fullständig ansökan om att bilda Leaderområde till
Jordbruksverket, det görs genom att skicka in en färdig lokal utvecklingsstrategi för
perioden 2023–2027. Vid ansökan om det förberedande stödet ska en projektplan och
budget för framtagandet av ny lokal utvecklingsstrategi presenteras. Om Gotland blir
prioriterat och får bilda Leaderområde även nästa period väntas beslutas i juni 2022. För
finansiering av arbetet med att ta fram en ny lokal utvecklingsstrategi finns det avsatt
medel för förberedande stöd hos Jordbruksverket. Det förberedande stödet ska ha
offentlig medfinansiering med 33 procent. Den nuvarande programperiodens driftsprojekt får inte finansiera något arbete som gäller nästa programperiod. Region Gotland
som offentlig representant medfinansierar det förberedande stödet/framskrivningsprocessen för att ta fram ny utvecklingsstrategi för kommande programperiod med
33 procent.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-01-14

RS AU § 4 forts
RS 2020/1976

Leadermetoden som verktyg för att skapa lokalt engagemang och inflytande är värdefullt för Gotlands utveckling. Leader är en viktig del i Region Gotlands finansieringsverktygslåda, där stora delar av Region Gotlands medel till regionala tillväxtåtgärder
med inriktning landsbygdsutveckling och lokal utvecklingskraft placeras. Region
Gotland ser positivt på att gå in i en ny Leaderperiod, med lärdomar från de förutvarande. Det vi ser behöver förbättras är kopplingen mellan Leader och det övriga
regionala utvecklingsarbetet på Gotland. Det innebär i ett inledningsskede, att Region
Gotland kommer att ta en aktiv roll i framskrivningsprocessen av ett förslag till en ny
Leaderstrategi, i syfte att åstadkomma en koppling mellan strategi och genomföranden av den nya regionala utvecklingsstrategin.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-12-21
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1955
23 november 2020

Dick Svennefelt

Regionstyrelsen

Tillsynsplan förebyggande räddningstjänst
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen antar räddningstjänsten tillsynsplan för 2021.

Sammanfattning

Tillsynsplanen beskriver räddningstjänstens planerade tillsyner enligt lagen om skydd
mot olyckor och brandfarliga och explosiva varor.
Bedömning

Region Gotland ska ha en tillsynsplan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen
om brandfarliga och explosiva varor.
Beslutsunderlag

Tillsynsplan för 2021

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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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 regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Förebyggande räddningstjänst
Tillsynsplan
Ansvarsområde

Förebyggande räddningstjänst lyder främst under två lagar; lag (2003:778) om skydd mot olyckor (LSO) och
lag (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE) med tillhörande förordningar och föreskrifter .
Lagen om skydd mot olyckor reglerar den tillsyn som bedrivs samt att sotning genomförs. Det står även i
LSO att vi genom rådgivning och information samt på annat sätt ska underlätta för den enskilde att fullgöra
sina skyldigheter enligt lagen.
Tillsynen enligt LSO sker utifrån 2:a kapitlet 2§ - ”Ägare och nyttjanderättshavare till byggnader eller andra
anläggningar skall i skälig omfattning hålla utrustning för släckning av brand och för livräddning vid brand
eller annan olycka och i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller
begränsa skador till följd av brand.”
Lagen om brandfarliga och explosiva varor reglerar den tillsyn som bedrivs samt de tillstånd som utfärdas
enligt 21 § ”Den myndighet som prövar frågor om tillstånd enligt denna lag har också, inom sitt
verksamhetsområde, tillsyn över efterlevnaden av lagen och föreskrifter och beslut som meddelats i
anslutning till lagen.”
Antalet registrerade tillsynsobjekt i verksamhetsprogrammet Daedalos uppgår idag till 855 objekt varav
uppdelningen av dessa objekt mellan olika tillsynsområden ser ut som följer;

Tillsyn fördelning

LSO tillsyn
LBE tillsyn
Samplanerad
tillsyn

-

ca 78 % (664 objekt) är tillsyn enligt LSO, -enligt Daedalos
ca 13 % (113 objekt) är tillsyn enligt LBE, - enligt Daedalos
ca 9 % (82 objekt) är samplanerade tillsyn, objekt som tillsynas enligt både LSO och LBE.

Vid dessa tillsynsobjekt finns idag 140 larmanläggningar varav 7 st. är s.k. kravanläggningar utifrån
bygglagstiftningen

Förebyggande räddningstjänst
Tillsynsplan
Personalresurs

Personalresursen består i grunden av 4 tjänster.



1 brandingenjör och 2 brandinspektörer
1 brandinspektör. Vakant, rekrytering påbörjas under 20201

Mängden tillsyn som ska genomföras per år motsvarar ca två heltidstjänster och fördelas på tjänster.

Prioriterad tillsyn

Utgångspunkten för planeringen av tillsynsarbetet beskrivs i det gällande handlingsprogrammet för Region
Gotland.
Målsättningen är att alla större verksamheter ska tillsynas kontinuerligt enligt framtagna frister i
handlingsprogram och LSO samt minst en gång under en period på 10 år.

Tillsynsplaneringen enligt LSO ska ske med hänsyn till följande förutsättningar;
-

Planerad regelbunden tillsyn enligt föreslagna frister
Inträffade händelser, både lokalt och nationellt
Om tillsynsförrättaren anser att behovet finns
På verksamheter som Länsstyrelsen har beslutat som Farliga verksamheter i enlighet med
LSO 2 kap. 4§.

Tillsynsplaneringen enligt LBE ska ske med hänsyn till dessa förutsättningar;
När det gäller tillsyn enligt LBE ska verksamheter som innehar tillståndspliktiga mängder brandfarliga
och/eller explosiva varor få regelbundna besök med målsättning enligt i handlingsprogrammet föreslagna
frister
-

Planerad regelbunden tillsyn enligt föreslagna frister
Inträffade händelser, både lokalt och nationellt
Om tillsynsförrättaren anser att behovet finns
På verksamheter som Länsstyrelsen har beslutat som Farliga verksamheter i enlighet med
LSO 2 kap. 4§.

En tillsyn kan delas in i någon av följande kategorier;
Återkommande tillsyn
Tillsynsbesök av återkommande karaktär ska ske på högriskobjekt som större industrier eller större
samlingslokaler, men även på verksamheter som vid tidigare tillsyn inte kunnat uppvisa ett acceptabelt
systematiskt brandskyddsarbete.
Tematillsyn

1

Flyttas fram till med anledning av pandemin

Förebyggande räddningstjänst
Tillsynsplan
Tematillsynen ska ha sitt grund i uppkomna behov, bestå av riktade insatser samt de punkter som tas upp
som viktiga i regionens handlingsprogram. Under 2021 är fokus på säkerhet kring öns campingplatser och
gästhamnar!
Händelsebaserad och uppkommen tillsyn
Händelsebaserad tillsyn sker till exempel med anledning av inträffade bränder, tips från allmänheten eller
om behovet av tillsyn påtalats på annat sätt. Uppkommen tillsyn inkommer via remiss från
tillståndsmyndigheten för alkohol och tobak. Kvällstillsyn genomförs i samverkan med andra förvaltningar
inom Region Gotland, Länsstyrelse, Skattemyndigheten, Polis samt andra kallade aktörer.

Arbetsplaner
Aktivitet

Planerade
inspektioner

Genomförande

Ansvarig

Redovisnings
tillfällen

Planerad tillsyn

2021

Återkommande LSO

106

Enligt personlig plan 2021

Varje
handläggare

Månadsvis

Återkommande LBE

40

Enligt personlig plan 2021

Varje
handläggare

Månadsvis

Återkommande LSO/LBE

19

Enligt personlig plan 2021

Varje
handläggare

Månadsvis

Övrig tillsyn
Händelsebaserad tillsyn
Släpande tom 2020
Tema camping& gästhamnar
Uppkommen tillsyn

Totalt

Januari – December
40 (av ca 220)
6+11
40

Månadsvis

Beroende på rekrytering klar Q2-2020
Maj – Augusti

Månadsvis

Januari – December(Mest juni-augusti)

Månadsvis

222+38=260

Tillsyn Brandskyddskontroll och sotning/rengöring
Arbetsplan – Brandförebyggarna AB
Aktivitet

Planerade
inspektioner

Genomförande

Ansvarig

Redovisningstillfällen

Planerad tillsyn

2021

Brandskyddskontroll Fritidshus

2 043

Enligt plan 2021

BFB

Månadsvis

Brandskyddskontroll Fastboende

5 309

Enligt plan 2021

BFB

Månadsvis

Sotning Fritidshus

3 297

Enligt plan 2021

BFB

Månadsvis

Sotning Fastboende

14 414

Enligt plan 2021

BFB

Månadsvis

Förebyggande räddningstjänst
Tillsynsplan

Årshjul
Anger i grova drag viktiga händelser under året, redovisningstillfällen, projekt, mm

Årsredovisning
till nämnd

Arbetsplanering &
Tillsynsplan 2021
jan-apr

sep-dec

Genomförande
och uppföljning

Avstämning till nämnd
Tertial 2

maj-aug

Avstämning till nämnd
Tertial 1

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-01-14

RS AU § 5

Tillsynsplan för förebyggande räddningstjänst

RS 2020/1955

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Tillsynsplan för förebyggande räddningstjänst 2021 antas.

Tillsynsplanen beskriver räddningstjänstens planerade tillsyner enligt lagen om skydd
mot olyckor och brandfarliga och explosiva varor.
Region Gotland ska ha en tillsynsplan enligt lagen om skydd mot olyckor och lagen
om brandfarliga och explosiva varor.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Tillsynsplan 2021
Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-23
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1990
7 januari 2021

Martin Ekepil Ringelid

Regionstyrelsen

Indexjustering av taxan för automatlarm
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen godkänner den årliga indexjusteringen av taxan avseende
automatlarm inför år 2021.

Sammanfattning

Regionstyrelsen får varje kalenderår räkna upp vissa timavgifter, enligt Prisindex för
kommunal verksamhet (PKV). I bifogad bilaga återfinns förslag på nya
differentierade taxor för anslutning av automatisk brandlarmsanläggning till
räddningstjänsten.
Prisindex för kommunal verksamhet som publicerats i oktober 2020 är 1,7 %,
avseende år 2021.
Bedömning

Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) är avsett att användas för kommunerna
som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet får inte några konsekvenser för barn- och
genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet får inte några konsekvenser för
landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet innebär ekonomiska konsekvenser,
nämnden erhåller en relevant, korrekt och uppdaterad kostnadstäckning i enlighet
med kommunallagen.
Beslutsunderlag

Bilaga 1,faktor anslutningstaxa för automatlarm
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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 regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1990

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

2 (2)

1 (1)

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Räddningstjänsten

Faktor anslutningstaxa
Faktor Årlig avgift
2020
1
2 052

Årlig avgift
2021
2 087

2

3 591

3 652

3

5 130

5 217

4

6 669

6 782

5
6

8 208
9 747

8 347
9 913

Exempel
Litet okomplicerat objekt
på 500 m2 i markplan
Objekt på max 1 000 m2
max 2 våningar
Objekt på max 2 000 m2
max 2 våningar
Objekt på 2 000 m2 eller
mer upp till 4 våningar
Komplicerade objekt
Kap 2 4§ anläggningar

Förslag på nya differentierade taxor för anslutning av automatisk brandlarmsanläggning till
räddningstjänsten samt att uppräkning av taxorna sker årligen enligt PKV prisindex för
kommunal verksamhet (exkl. moms).

2:4 Anläggningar
Vid en anläggning där verksamheten innebär fara för att en olycka ska orsaka
allvarliga skador på människor eller miljön, är anläggningens ägare eller den som
utövar verksamheten på anläggningen skyldig att i skälig omfattning hålla eller
bekosta beredskap med personal och egendom och i övrigt vidta nödvändiga åtgärder
för att hindra eller begränsa sådana skador.
Den som utövar verksamheten är skyldig att analysera riskerna för sådana olyckor
som anges i första stycket.
Första och andra styckena gäller även flygplatser som har meddelats drifttillstånd
enligt 6 kap. 8 § första stycket luftfartslagen (2010:500) och verksamheter som
omfattas av lagen (1999:381) om åtgärder för att förebygga och begränsa följderna
av allvarliga kemikalieolyckor. Lag (2015:234).

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post registrator-rs@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-01-14

RS AU § 7

Indexjustering av taxa för automatlarm

RS 2020/1990

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Den årliga indexjusteringen av taxan avseende automatlarm inför år 2021
godkänns.

Regionstyrelsen får varje kalenderår räkna upp vissa timavgifter, enligt Prisindex för
kommunal verksamhet (PKV). I bifogad bilaga återfinns förslag på nya differentierade
taxor för anslutning av automatisk brandlarmsanläggning till räddningstjänsten.
Prisindex för kommunal verksamhet som publicerats i oktober 2020 är 1,7 %,
avseende år 2021.
Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) är avsett att användas för kommunerna
som underlag vid beräkning av kostnadernas utveckling i fasta löner och priser.
Barn- och genusperspektiv – Beslutet får inte några konsekvenser för barn- och
genusperspektivet.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet får inte några konsekvenser för landsbygdsperspektivet.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet innebär ekonomiska konsekvenser,
nämnden erhåller en relevant, korrekt och uppdaterad kostnadstäckning i enlighet
med kommunallagen.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-07
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1350
23 november 2020

Mikael Wollbo

Regionstyrelsen

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

Region Gotland erlägger kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
enligt föreningens kapitalplan med totalt 23,2 mnkr under perioden 2021-2024.
Regionstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under åren 2021, 2022, 2023 och 2024.

Förslag till beslut i regionstyrelsen

•

Ekonomidirektören utses att för regionstyrelsens räkning vidta de åtgärder som
krävs med anledning av inbetalning av kapitalinsats enligt regionfullmäktiges
beslut.

Sammanfattning

Region Gotland är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening ("Föreningen").
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund
företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest").
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för
kvalificerade investerare och finansiella institutioner.
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats
genom en obligatorisk medlemsinsats.
Region Gotlands medlemsinsats uppgår för närvarande till 52 202 700 kr
motsvarande 900 kr per invånare (antal invånare per 2016-12-31).
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening och Kommuninvest i
Sverige AB en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering och kapitalmål. Med
antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, Kommuninvests
egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning av antalet
medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra
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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 regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1350

Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa
myndigheterna har på kravet av att hålla kapital.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda
nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och
260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid
utgången av 2024.
Föreningen har kategoriserat Region Gotland som kommun. Föreningen har bestämt
att antal invånare 31/12 2016 ska ligga till grund för beräkningen av den kapitalinsats
som Region Gotland ska betala. Det innebär att regionen ska betala 5 800 300 kr per
år under 2021 till 2024. Inbetalning skall ske efter avisering från Kommuninvest och
betalning ska vara Föreningen tillhanda senast 30/6 respektive år. Totalt kommer
kapitalinsatsen att öka med 23 201 200 kr till 75 403 900 kr. Kapitalinsatsen belastar
inte regionens resultat utan påverkar bara likviditeten. Regionen får ränta på
insatskapitalet.

Ärendebeskrivning

Region Gotland är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening ("Föreningen").
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund
företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest").
Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från
medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för
kvalificerade investerare och finansiella institutioner.
I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande
1 miljard kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån
på kapital i Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat
till de nivåer som krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt
lånebeloppet till att finansiera ett separat förlagslån från Föreningen till
Kommuninvest. Samtliga dåvarande medlemmar deltog i förlagslånen.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta
funktionen att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför
diskuterats internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det
befintliga förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och
återbetalats till Föreningen. Till följd av detta har även förlagslånen från
medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen ska därför
återbetalas till medlemmarna. Region Gotlands förlagslån till Föreningen uppgick till
7 800 000 kr. Förlagslånet återbetalades till regionen i oktober 2020.
För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats
genom en obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna
kapitalinsats som medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt
att delta med en tilläggsinsats.
Region Gotlands medlemsinsats uppgår till 52 202 700 kr motsvarande 900 kr per
invånare (antal invånare per 2016-12-31).
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Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening och Kommuninvest i
Sverige AB en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering och kapitalmål. Med
antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, Kommuninvests
egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning av antalet
medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra
Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa
myndigheterna har på kravet av att hålla kapital.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda
nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och
260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid
utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar
successivt under de kommande fyra åren enligt följande:
År

Kapitalinsats
(kr/invånare),
kommun

Kapitalinsats
(kr/invånare),
region

2020

900

180

2021

1 000

200

2022

1 100

220

2023

1 200

240

2024

1 300

260

Föreningen har kategoriserat Region Gotland som kommun. Föreningen har bestämt
att antal invånare 31/12 2016 ska ligga till grund för beräkningen av den kapitalinsats
som Region Gotland ska betala. Det innebär att regionen ska betala 5 800 300 kr per
år under 2021 till 2024. Inbetalning skall ske efter avisering från Kommuninvest och
betalning ska vara Föreningen tillhanda senast 30/6 respektive år.
Bedömning

Region Gotlands medlemskap i Kommuninvest Ekonomisk förening möjliggör
tillgång till krediter med förmånliga räntevillkor. De senaste åren har Kommuninvest
alltid lämnat de lägsta priserna vid offertförfrågningar i samband med omsättning av
lån eller nyupplåning. Medlemskapet innebär att kapitalinsats är obligatorisk och ska
betalas enligt föreningsstämmans beslut.
Kapitalinsatsen belastar inte regionens resultat utan påverkar bara likviditeten.
Medlemmarna får ränta på insatskapitalet. Räntesatsen beslutas årligen av
föreningsstämman. För 2020 är räntan 1,75 procent. Regionstyrelseförvaltningen
bedömer att det är en mycket bra nivå för en räntebärande placering givet andra
jämförbara placeringsalternativ på marknaden.
Förutom ränta på insatskapitalet finns möjlighet att få återbäring baserad på
medlemmens genomsnittliga låneskuld. Region Gotland har erhållit utdelning de
senaste fem åren.
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Regionstyrelseförvaltningen anser att ett fortsatt medlemskap i Kommuninvest
Ekonomisk förening är till stor nytta för Region Gotland och rekommenderar att
medlemskapet bibehålls genom att kapitalinsats erläggs enligt Föreningens
kapitalplan för 2021-2024.
Beslutsunderlag

PM Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk Förening, 2020-09-03

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Ekonomidirektör samt finans-och redovisningschef, avdelning ekonomi, regionstyrelseförvaltningen
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REGION GOTLAND

Kapitaliseringen av Kommuninvest Ekonomisk förening
1
Bakgrund
Vid föreningsstämman 16 april 2020 beslutades om förändrade stadgar för
Kommuninvest Ekonomisk förening. Förändringarna avsåg främst medlemmarnas
insatskapital och Kommuninvests fortsatta kapitalisering. Därutöver lämnades även
förslag till förändringar i sammansättning av ledamöter valberedningen i föreningen och
lekmannarevisorerna uppdrag.
2
Beslutade förändringar av medlemmarnas insatskapital
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening (Föreningen) och
Kommuninvest i Sverige AB (Bolaget) en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering
och kapitalmål. Med antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov,
Kommuninvests egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning
av antalet medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra
Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa
myndigheterna har på kravet av att hålla kapital mot risken för alltför låg bruttosoliditet.
Kommuninvest, såväl Koncernen som Bolaget, har ett kapitalbehov motsvarande minst
1,0 procent i bruttosoliditetsgrad inklusive utlåningen.
Sammanfattningsvis beslutade stämman 2020 följande avseende den framtida
kapitaliseringen av Kommuninvest.
•

En kapitaliseringsperiod är fyra år. För varje kapitaliseringsperiod beslutar
föreningsstämman om en kapitaliseringsplan för de kommande fyra åren.
Beslutet vid föreningsstämman 2020 avser åren 2021 till 2024.

•

En gemensam och enhetlig nivå på insatskapital för alla medlemmar.

•

Det ska dock inte uteslutas att någon eller några av våra nuvarande medlemmar
inte har möjlighet att kortsiktigt kunna betala in nytt insatskapital. Därför
beslutade föreningsstämman att i stadgarna införa en undantagsbestämmelse
som ger föreningsstyrelsen möjlighet att av särskilda skäl ge tillfällig dispens till
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den medlem som efter ansökan inte anser sig ha möjlighet att betala upp till en
högre insatsnivå. Föreningsstyrelsen kan endast ge dispensen under den period
som kapitalplanen omfattar, dvs. de kommande fyra åren.
•

Stämmobeslutet innebär att insatskapitalet för kommuner successivt ökar från
900 till 1300 kronor per invånare år 2021 till 2024.
Insatskapital för kommuner
1000 kr/invånare
1100 kr/invånare
1200 kr/invånare
1300 kr/invånare

År
2021
2022
2023
2024

Beloppen för regionerna justeras i enlighet med nuvarande regler, dvs
regionernas insatskapital ska vara en femtedel av kommunernas insatskapital,
vilket ger en kapitalinsats enligt följande:
Insatskapital för regioner
200 kr/invånare
220 kr/invånare
240 kr/invånare
260 kr/invånare

År
2021
2022
2023
2024

•

Första inbetalning av nytt insatskapital sker året efter stämmobesluten, dvs.
första gången 2021. Inbetalningen ska vara genomförs senast vid halvårsskiftet
respektive år. Avisering av inbetalning sker genom Kommuninvests försorg.

•

Förlagslånet avvecklas. 2010 upptog föreningen av dåvarande medlemmar ett
förlagslån om 1 miljard kronor. Nuvarande lagstiftning ställer nya krav om
vilken typ av kapital som kan ingå i kapitalbasen, vilket förlagslånet numera inte
gör.
Föreningen har enligt lånevillkoren rätt att lösa förlagslånet i förtid, vilket också
föreningsstämman beslutade.
Samtliga de kommuner som var medlemmar 2010 tecknade förlagslånet.
Förlagslånet kommer att utbetalas kontant till samtliga medlemmar som
tecknade lånet.
Utbetalning av förlagslånet sker till det konto som respektive medlem har
anmält att räntan på förlagslånet betalas till.
Samtliga medlemmar som tecknat förlagslånet erbjuds att inbetala motsvarande
belopp som insatskapital till Komrnuninvest Ekonomisk förening.
I bilaga 2 framgår beloppet som utbetalas till de medlemmar som tecknat
förlagslånet och som efter utbetalningen kan inbetalas till Kommuninvest som
insatskapital.
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•

Nuvarande återbäring till medlemmarna förändras. Givet stämmobeslutet om en
enhetlig insatsnivå för alla medlemmar, så tas den s.k. återbäringstrappan bort,
eftersom den då till stor del spelat ut sin roll. Ny modell tillämpas första gången
på återbäringen avseende 2020, dvs, efter stämman 2021.

För en mer utförlig redovisning av stämmobesluten hänvisas till stämmohandlingarna.
https://kommuninvest.se/wp-content/uploads/2020/03/Föreningsstämmohandlingar2020.pdf
3
Tidsplan
Följande tidsplan gäller för den fortsatta kapitaliseringen av Kommuninvest och
medlemmarnas insatser.
30 september 2020

Utbetalning av förlagslånet till berörda medlemmar.

20 november 2020

Frivillig inbetalning till Kommuninvest av det belopp som
motsvarar förlagslånet. 20 november är sista och
rekommenderad inbetalningsdag. (Se även ovan om konto
som förlagslånet utbetalas till.)

30 juni 2021 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2021.

30 juni 2022 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2022.

30 juni 2023 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2023.

30 juni 2024 (senast)

Obligatorisk inbetalning av insatskapital till Kommuninvest
enligt stämmobeslut. Avisering sker under maj månad 2024.

4
Bilagor
Bifogat två bilagor enligt önskemål från medlemmarna.
Bilaga 1 anger, som förslag, missiv och beslutsformuleringar som kan användas av
medlemmarna när respektive fullmäktige eller styrelse beslutar om insatskapital samt
förlagslånets hantering och dess återbetalning till Kommuninvest.
Bilaga 2 anger den inbetalning av insatskapital som respektive medlem ska bidra med
respektive år fram till 2024. Av bilagan framgår också förlagslånet för respektive
medlem och hur mycket som återstår att inbetala i insatskapital respektive år om
förlagslånet under hösten 2020 inbetalas som insatskapital till Kommuninvest.

(
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Övrigt

Som redovisats ovan erbjuds alla medlemmar som deltog i förlagslånet att betala in
motsvarande summa till Kommuninvest som insatskapital. I det fall medlemmen har
för avsikt att inte betala in motsvarande summa till Kommuninvest ska
medlemmen informera Kommuninvest om detta.
Vi önskar erhålla er inbetalning av insatskapital motsvarande förlagslånet och
kommande insatskapital åren 2021 till 2024 insatt på bankgiro 5060 — 5963 eller insatt
på Kommuninvest Ekonomisk förenings konto hos Nordea, kontonummer 748 556 8.
Eventuella frågor kan ställas till Ulf Bengtsson på ulf.bengtssongkommuninvest.se
alternativt 070-340 39 83.
KOMMUNINVEST EKONOMISK FÖRENING
Tomas Werngren
Verkställande direktör

Ulf Bengtsson
Styrelsens sekreterare

Bilaga 1
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[Ange kommun]

Angående återbetalning av förlagslån och inbetalning av
kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
Bakgrund
Om Kommuninvest

[Ange kommun] är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening ("Föreningen").
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund företräder
den kommunala sektorn i finansieringsfrågor.
Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda
dotterbolaget Kommuninvest i Sverige AB (publ) ("Kommuninvest"). Kommuninvests
kreditvärdighet bärs upp av en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att
göra Kommuninvest till en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella
institutioner.
Återbetalning av förlagslån

I november 2010 upptog Föreningen förlagslån från medlemmarna omfattande 1 miljard
kronor. Syftet med förlagslånen var att efter finanskrisen snabbt höja nivån på kapital i
Kommuninvest i avvaktan på att kapitalet genom medlemsinsatser ökat till de nivåer som
krävs av Finansinspektionen. Föreningen har därför använt lånebeloppet till att finansiera
ett separat förlagslån från Föreningen till Kommuninvest. Samtliga dåvarande
medlemmar deltog i förlagslånen. Villkoren för förlagslånen bifogas som Bilaga 1
("Lånevillkoren").
[Ange kommun]s förlagslån till Föreningen uppgår per den [datum] till [belopp] kronor,
jämte ränta.
Genom regeländringar får det befintliga förlagslånet till Kommuninvest inte längre
inräknas in i kapitalbasen, vilket innebär att det inte längre fyller den tänkta funktionen
att bidra till kapitaliseringen av Kommuninvest. Förlagslånen har därför diskuterats
internt och vid medlemssamråd. Diskussionerna har resulterat i att det befintliga
förlagslånet från Föreningen till Kommuninvest har sagts upp och återbetalats till
Föreningen. Till följd härav, och i enlighet med punkt 4.3 i Lånevillkoren, har även
förlagslånen från medlemmarna till Föreningen sagts upp av Föreningen. Förlagslånen
ska därför återbetalas till medlemmarna.
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Eftersom Konununinvest de kommande åren behöver tillföras nytt kapital erbjuds
samtliga medlemmar som bidragit till förlagslånen att omedelbart använda sin del av
förlagslånen för att öka sin kapitalinsats till Föreningen och således inbetala motsvarande
belopp till Föreningen i form av en kapitalinsats.
Inbetalning av kapitalinsats

För medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en
obligatorisk medlemsinsats. Tidigare fanns det två nivåer på denna kapitalinsats som
medlemmarna kunde välja mellan. Det har därutöver varit möjligt att delta med en
tilläggsinsats.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda nivå
på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och
260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid
utgången av 2024. Den nya nivån har kopplats till en årlig trappa, där kravet ökar
successivt under de kommande fyra åren enligt följande:
År
2020
2021
2022
2023
2024

Kapitalinsats (kr/invånare)
(kommun)
900
1 000
1100
1 200
1 300

Kapitalinsats (lir/invånare)
(region)
180
200
220
240
260

Medlemmarna ska således, med start 2021, tillse att deras kapitalinsatser i Föreningen
minst uppgår till ovan angivna belopp.
Det kommer därutöver, liksom tidigare, vara möjligt att i enlighet med stadgarna delta
med en insats utöver ovan angivna insatsnivå, upp till ett belopp motsvarande 1800
kronor per invånare för kommuner [360 kronor per invånare för regioner].
Medlemmarna har uttryckt önskemål om att Kommuninvest lämnar förslag till
medlemmarna om en beslutsformulering avseende inbetalningen av kapitalinsats enligt
ovan. Nedan återfinns därför ett förslag på beslutsformulering enligt vilket det
återbetalade beloppet återförs som kapitalinsats i Föreningen.
I syfte att förenkla för medlemmarna har även efterfrågats beslutsformuleringar som
möjliggör att medlemmen under de kommande fyra åren, till och med 2024, löpande
inbetalar kapitalinsats i enlighet med ovan. Mot bakgrund av att medlemmarna önskar
hantera de kommande besluten om inbetalningar på olika sätt har alternativa
beslutsformuleringar tagits fram. Beslutsformuleringarna utgår från följande två
alternativa situationer:
(i)
(ii)

fullmäktige beslutar årligen om inbetalning av kapitalinsats i Föreningen; eller
kommun- respektive regionstyrelse bemyndigas att besluta om inbetalning av
kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren.
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En kompletterande beslutsformulering har även tagits fram som möjliggör för kommunrespektive regionstyrelse att delegera till särskilt angiven person att verkställa besluten
enligt ovan.
Beslut
[Ange kommun] ska vidta följande åtgärder.
1. Fullmäktige ska fatta ett beslut med följande lydelse:
Fullmäktige beslutar
Att [ange kommun] till Kommuninvest ekonomisk förening ("Föreningen") ska
inbetala ett insatsbelopp om [ange belopp] kronor samt
att
[kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att vidta de åtgärder som krävs
med anledning av inbetalningen.
Välj ett av följande alternativ:
Alternativ (i) -fullmäktige fattar årligen beslut om inbetalning av kapitalinsats i
Föreningen under de kommande fyra åren:
Att [kommunfullmäktige/regionfullmäktige] årligen ska besluta om ytterligare
inbetalningar av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade krav på kapitalinsats
under åren 2021, 2022, 2023 och 2024.
Alternativ (ii) - kommun- respektive regionstyrelsen bemyndigas att besluta om
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under de kommande fyra åren:
Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att besluta om och vidta de
åtgärder som krävs för inbetalning av kapitalinsats i Föreningen till följd av ökade
krav på kapitalinsats under åren 2021, 2022, 2023 och 2024, upp till ett belopp
motsvarande maximalt [ange belopp] per invånare.
Eventuell kompletterande beslutsformulering:
Att [kommunstyrelsen/regionstyrelsen] bemyndigas att utse särskilt angiven
person att för [kommunstyrelsens/regionstyrelsens] räkning vidta de åtgärder som
krävs med anledning av inbetalningarna enligt besluten ovan.
2. [Ange kommun] ska tillse att protokollet från fullmäktiges möte (innehållande
beslutet enligt ovan) (inklusive anslagsbevis och lagakraftbevis) finns tillgängligt
för Föreningen vid förfrågan.
3.

[Komplettera med övriga praktiska instruktioner]
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Eventuella frågor på ovanstående kan ställas till undertecknad på
ulf.bengtssongkommuninvest.se eller 070 — 340 39 83.
Med vänlig hälsning
Ulf Bengtsson
Föreningsstyrelsens sekreterare

Medlemsnamn

Aktuell insats inkl

Aktuell Insatsnivå
Förlagslån

överinsats

Aktuell insats inkl.

Insatsnivå 1000
Ny insatsnivå

överinsats och

Att betala in exk

Att betala oro

förlagslån

förlagslånet redan

förlagslån

Ny insatsnivå

Insatsnivå 1100
Att betala in exk

Att betala om

förlagslån

förlagslånet redan

betalats In

Ny insatsnivå

25 580 700,00

3 400 000

30 405 694,00

4 688 000

35 093 694

43.420 000

6 326 306,00

15 156 306

10 468 306

ANEBY KOMMUN

20 940 700

31 265 300
45 562 000

2 284 600

3 388 000

2 842 300
11 014306

5 684 600

17 552 700,00
5 883 300,00
12 267 900,00

1 100 000

19 503 000

6 983 300

1 950 300

0,00

3 900 600

512 600

2 088 000

6 537 000

21 453 300

0,00

7 190 700
3.4 994 100

207 400

2 598 300,00

53 700
1 363 100

1307 400

14 355 900
3 298 300

2 726 200

638 200
0

ARBOGA KOMMUN
ARJEPLOGS KOMMUN
ARVIDSJAURS KOMMUN
ARVIKA KOMMUN
ASKERSUNDS KOMMUN
AVESTA KOMMUN
BENGTSFORS KOMMUN
BERGS KOMMUN
EUURHOLMS KOMMUN
BJUVS KOMMUN
BODENS KOMMUN
BOLLEBYGDS KOMMUN
BOLLNÄS KOMMUN
BORGHOLMS KOMMUN
BORLÄNGE KOMMUN
BORÅS STAD
BOTKYRKA KOMMUN

631 000
2 887 000

5 835 600,00

700 000
1 288 000

23 193 900,00
10 007 100,00

4 600 000
1 500 000

19 819 800,00

4 100 000

8 600 400,00

2 088 000

7 338 808,00

1 200 000

2 zos 900,00
3.3 886 100,00

10 688 400
8 538 808

600 000
2 300 000

25 098 300,00

2 805 900
16 186 100

5 888 000

3.5 429 000

7 786 800,00

1 600 000

23 934 600,00

30 986 300
9 386 800

5 200 000

9 612 900,00

o

45 643 500,00

6 500 000

288 700

0,00
0,00

3 175 700
7 132 400

577 400

7 123 600
27 793 900

6 484 000

648 400

0,00

25 771 000

11 507 100

2 577 100

111.19 000

28340100

23 919 800

1111 900

0,00
0,00

22 022 000
9 556 000

2 202 200
955 600

0,00

24 224 200
10 511 600
7 773 700

4 404 400

723 800
304 400

1 911 200

0

29 na 600
9 612 900

12 230 900

Att betala in tok
förlagslån

34 107 600
49 704 000

Att betala oro
förlagslånet redan
betalats in

8 526 900

5 126 900

36 949 900

11 369 200

7 969 200

19 298 306

14 610 306

5 850 900

2 462 900

53 846 000
25 353 900

23 440 306

23 403 600
7 844 400

1 961 100

16 357 200

4 089 300

861 100
2 001 300

8 498 100
17 720 300

18 752 306
4 413 200

3 464 400

866 100
1 945 200

166 100

3 753 100

5 452 400
1154 800

657 200

1 305 600

3 131 300

8 429 200
33 502 300

2 593 600

7 731 300

10 308 400

5 708 400
2 947 600

1296 800

8 800

7 780 800

5 154 200
2 223 800

554 200

30 925 200
13 342 800

7 801 200
2 614 800

1514 800
3 364 400
454 800

3 335 700
6 606 600

1 835 700
2 506 600

14 454 700

26 426 400

28 628 600

8 808 800

4 708 800

11 467 200

2 866 800

778 800

12 422 800

1 734 400

8 480 400

1141 592
735 300

0
135 300

9 187 100

3 822 400
1 848 292
980 400

4 628 700

2 328 700

380 400
3 871 600

2 478 100
995 600

36 253 100

11 154 800
3 460 800

5 266 800

11 247 600

5 437 600

4 447 600

7 067 000

o

0,00
0,00

2 451 000

245 100
1 542 900

0,00
0,00

2 696 100
16 971 900

490 200
3 085 800

27 887 000
8 652 000

2 788 700

0,00
0,00

30 675 700

865 200

26 594 000

9 517 200

2 659 400

0,00

29 253 400

5 318 800

10 681 000

118 800

1088100

1 068 100,80

31 912 800

34 572 200

10 637 600

2 136 200

12 817 200

3 204 300

3 204 300

55 786 500

2 136 200
3 643 000

7 978 200

2 778 200

11 749 100

13 885 300

4 272 400

4 272 400

434 892

o
o

785 800

5 577 400

o

2 941 200
18 514 800
33 464 400

8 366 100

1 730 400

130 400

10 382 400

2 595 600

3 186 300
20 057 700

6 171 600

648 292

1 860 800

52 143 500

50 715 000

5 071 500

103 617 600

0,00
10 361 760,00

10 143 000
20 723 520

60 &58 000

10 361 760

15 214 500

8 714 500

113 979 360

65 929 500

20 286 000

88 901 000

20 723 520

13 786 000

14588 000

93 255 840
94 598 900

124 341 110

8 890 100

0,00

31085 280

97 791 100

134 702 880

41 447 040

17 780 200

5 677 800

3 192 200

106 681 200

5 322 000

12 082 300

41 447 040

888 000

31 085 280
26 670 300

532 200

0,00

5 854 200

115 571 300

35 560 400

1 064 400

176 400

1 596 600

1 262 500

0,00

708 600

6 918 600

13 887 500

2 525 000

2 128 800

525 000

1240 800

1 688 000

12 625 000
6 463 000

3 787 500

646 300

0,00

7 109 300

1 292 600

o

6 386 400
15 150 000

20 972 400

362 500
7 504 700

16 412 500

7 755 600

1 938 900

1 787 500
250 900

5 050 000
2 585 200

3 050 000
897 200

o

93 255 840,00
80 010 900,00

BOXHOLMS KOMMUN

4 789 800,00

BROMÖLLA KOMMUN

11 362 500,00

2 000 000

5 816 700,00

BRÄCKE KOMMUN

n

0,00

Ny insatsnivå

betalats in

ALVESTA KOMMUN

28 423 000

Insatsnivå 1300
Att betala om
förlagslånet redan

betalats in

ALE KOMMUN
ALINGSÅS KOMMUN

28 980 700

Insatsnivå 3200
Att betala in exk
förlagslån

n

8 401 900

BURLÖVS KOMMUN

n

687 000,00

BÅSTADS KOMMUN

2 900 000

18 587 000
25177100

1 743 000

2 329 000

22 659 000

683 800

20 916 000
17 302 800

5 229 000

15 860 900

3 486 000
2 883 800

586 000

1 441 900

0,00

4 319 100,00

14419 000

19 173 000

DALS-EDSKOMMUN

4 919100

4 799 000

4325 700

0,00

5 278 900

959 800

4 072 000
3 567 600

359 800

9 531 009

1 439 700

953 100

10 484100

1 919 600

1 319 600

1 359 300

3 812 400

2 312 400

EDA KOMMUN

7 607 700,00

1 300 000

0

523 390

3 584 100

9 298 300

1 690 600

799 090

25 477 200,00

0
3 200 000

0,00
2 830 800,00

1 235 900
8 492 400

10 988 900

5 661 600

10 143 600
33 969 600

2 535 900

31 138 800
18 257 800

390 600
5 661 600

o

12 390 300

3 032 700

11 437 200
3 308 400

2 859 300

0,00

1 906 200
247 690

406 200

2 757 000

o

0,00

6 238 700

2 75 010,00

10 077 900
3 485 010

5 758 800

2 125 700
839 700

6 972 000
5 767 609

1 500 000
700 000

479 900

18 744 700

DEGERFORS KOMMUN
DOROTEA KOMMUN

2 200 000
600 000

17 430 000

0,00

12 977 100,00

3 381 200

2 081 200

36 800 400

11 323 200

EKERÖ KOMMUN
EKSJÖ KOMMUN
EMMABODA KOMMUN
ENKÖPINGS KOMMUN

8 577 900,00

8 907 700
n 477 200

8 453 000

845 300

28 308 000

18 138 200

2 830 800

16 598 000

1 659 800

8 492 400

99 090

14 938 200,00
8 260 052,00

1 600 000

0,00

119 600
49 848

10 810 800

41 893 000

2 550 748

950 748

4 189 300,00

9 909 900
46 082 300

1 649 848

37 703 700

748 948

21 577 400

0

9 009 000

1 779 400

37 703 700,00

9 860 52

11 323 200
6 639 200

8 378 600

8 378 600

50 271 600

12 567 900

12 567 900

11 711 700
54 460 900

3 451 648
16 757 200

1 851 648
16 757 200

39 495 360

22 195 360
7 071 600

0,00

3 319 600

19 917 600

4 979 400

3 439 200

88 864 560,00

17 300 000

28 961 100,00

106 164 560

5 800 000

98 738 400

0,00

108 612 240

118 486 080

1 000 000

32 179 000

0,00

35 396 900

635 800

38 614 800

29 621 520
9 653 700

128 359 920
41 832 700

11 957 400,00

1 900 000

5 647 000

3 853 700

FAGERSTA KOMMUN

6 082 300

3 217 900

12 321 520

5 082 300,00

19 747 680
6 435 800

2 447 680

ESSUNGA KOMMUN

34 761 100

4189 300
9 873 840
564 700

0,00

6 211 700

1 129 400

119400

6 776 400

7 341 100

38 654 100,00

13 286 000

694 100

FALKENBERGS KOMMUN

13 857400

1 694 100

1 328 600

0,00

14 614 600

2 657 200

5 600 000

757 200

44 254 100

15 943 200

3 985 800

2 085 800

42 949 000

4 294 900

17 271 800

0,00

47 243 900

5 314 400

3 414 400

8 589 800

2 989 800

51 538 800

12 884 700
21 073 241

7 284 700

55 833 700

17 179 600

11 579 600

ESKILSTUNA KOMMUN
ESLÖVS KOMMUN

FALU KOMMUN

18 821 959,00

o

18 821 959

53 294 998,00

7 500 000

33 246 000

36 570 600

17 748 641

17 748 641

9 551 700,00
19 035 000,00

58 340 000

11 751 700

0,00

64 174 000

10 879 002

2 200 000
4 100 000

14 424 041
5 045 002

14 424 041,00

FILIPSTADS KOMMUN

60 794 998

3 379 002

10 613 000

1 061 300

0,00

11 674 300

2 122 600

12 735 600

14 617 800,00
10 241100,00

23 265 000

o

2 500 000

4230 000

130 000
748 400

25 380 000
19 490 400

5 845 500,00

175 800

13 654 800
7 794 000

3 007 200

FALKÖPINGS KOMMUN

FINSPÅNGS KOMMUN
FLENS KOMMUN
FORSHAGA KOMMUN
FÄRGELANDA KOMMUN
GAGNEFS KOMMUN
GISLAVEDS KOMMUN

70 008 000

21 073 241

2 258 800

1 258 800

43 219 800

24 397 841

24 397 841

16 713 002
3 183 900

9 213 002

75 842 000

22 547 002

15 047 002

983 900

13 796 900

6 345 000

27 495 000

4 360 000

4 872 600

2 245 000
2 372 600

4 245 200
8 460 000

3 4U 700

1 313 700

21 114 600
14 792 700

4 551 600

1 948 500

648 500
907 200

3 996 800
2 451 600

8 443 500

2098 000

1 298 000

13 031 200

4 009 600

1 909 600

2 045 200

23 135 000

21 150 000

2 115 000
1 624 200

1 n7 900

0,00
0,00

7 145 500

6 495 000

0,00

12 516 900

3248490
2 275 800

1 300 000

16 242 000
11 379 000

17 866 200

2 100 000

17 117 800
12 341 100

649 500

0,00

7145080

1 299 000

0,00

11 026 400

0747400

12 028 800
34 484 400

11 494 800

13 638 000

5 548 017

8 621 100
3 848 017

37 358 100

2 711 517

14 774500

6 684 517

11 494 800
4 984 517

11 679 600

2 919 900

1 619 900

1.2 652 900

3 893 200

2 593 200

2 683 500

11 628 500
7 319 000

3 578 000

2 078 000

o
o

9 021 600,00

2 100 000

25 863 300,00

11 121 600

0

10 024 000

1 002 400

25 863 300

8 089 983,00

1 700 000

28 737 000

2 873 700

2 an 700,00

31 610 700

GNOSJÖ KOMMUN
GRUMS KOMMUN

9 789 983

2 004 800
5 747 400

8 759 700,00

1 575 017,00

12 501 500

4 411 517

10 059 700

3 275 017

8 050 500,00

1300 000
1 500 000

11365 000
9 733 000

973 300

10 706 300
6 193 000

4 706 100,00
16407 900,00

5 229 000
18 231 000

5 751 900

86 986 080,00

5 806 100
20 007 900

522 900

GÄVLE KOMMUN

1100 000
3 600 000

0,00
0,00

1789 000
1126 000

289 000

6 167 000

0,00

GUL-SPÅNGS KOMMUN
GÄLLIVARE KOMMUN

1 100 000

894 500
563 000

9 839 500

5 067 000,00

8 945 000
5 630 000

1 946 600

646 600

9 550 500

0,00

GRÄSTORPS KOMMUN

20 054 100
106 316 320

GNESTA KOMMUN

39 895 200

12 871 600

1 823 100

1045 800
3 646 200

26 000

o

8 621 100

6 496 800

10 734 000
6 756 000

1689 000

1183 500
589 000

2 252 000

1152 000

6 274 800

1568 700

468 700

6 797 700

2 091 600

21 877 200

1869 300
17 495 360

23 700 300

991 600
3 692 400
27 160 480
153 074 800

GÖTEBORGS STAD

11 500 000

344418 300,00

98 486 080

96 51 200

9 665 120

19 330 240

46 200
7 830 240

115 981 440

5 469 300
28 995 360

382 687 000

1.25 646 560

11 772 000,00

38 268 700

38 268 700,00

420 955 700

76 537 400

2 600 000

344418 300
14 372 000

7 292 400
38 660 480

GÖTENE KOMMUN

o

0,00
0,00

76 537 400

459 224 400

114 806 100

13 080 000

153 074 800

14 388 000

2 616 000

9 999 000,00
6 626 219,00

2 000 000

0,00

16 000

15 696 000

3 924 000

11 999 000

17 004 000

5 232 000

1 111 000

0,00

2 632 000

3 333 000

1 333 000

11 606 000

14443 000

4 444 000

2 379 781,00

2 444 000

6 140 381

13 783 500,00
14 036 400,00

4 979 781

222 000
3 540 381

13 332 000

9 226 219

12 221 000
12 766 600

2 222 000

2 600 000

11 110 000

114 806 100
1 324 000

497 493 100

1 308 000

2 100 000
3 288 000

15 883 500
17324400

1 531 500

0,00

16 846 500

3 063 000

963 000

4 594 500

4 700 981
2 494 500

19 909 500

8 461 581
6 U6 000

17 155 600

5 861 581
4 026 000

84 983 040,00

3 119 200

15 700 000

18 715 200

4 678 800

1390 800

100 683 040

20 274 800

6 238 400

2 950 400

3 185 120

2 488 000

0,00

18 885 120

13 878 000,00

9 442 560

103 868 160

HAMMARÖ KOMMUN

94 425 600

o

18 378 000

1 559 600

0,00

HALMSTADS KOMMUN

35 315 000
15 596 000

113 no 720

28 327 680

16 366 000

12 627 680

122 753 280

37 770 240

1542 000

0,00

HANINGE KOMMUN

596 000

13 700 000

18 504 000

4 626 000

45 265 448

6 168 000

46 410 552,00

69 278 152

55 578 152

110 011 200

78 445 752

2 138 000
64 745 752

20 046 000

60 110 552

16 962 000
108843600

3 084 000

31 565 448,00

15 420 000
91 676 000

22 070 240

119 178 800

87 613 352

3 680 000
73 913 352

HABO KOMMUN
HAGFORS KOMMUN
HALLSBERGS KOMMUN
HALLSTAHAMMAIIS KOMMUN

13 927 200

7 300 981

15 087 800

HAPARANDA KOMMUN
HEBY KOMMUN

8 847 900,00
12 379 500,00

2 700 000

1 966 200

0

15 079 500

13 755 000

11 797 200

1375 500

2 949 300

15 130 500

12 780 300

13 576 500,00

0,00

749 300

HEDEMORA KOMMUN

2 300 000

2 751 000

15 876 500

15 085 000

51 000

16 506 000

1508 500

4 126 500

17 881 500

1 600 000

16 593 500

1 426 500

8 438 400,00

0,00

3 017 000

10 038 400

717 000

9 376 000

18 102 000

4 525 500

937 600

0,00

2 225 500

10 313 600

1875 200

275 200

8 983 000

11 251 200

898 300

0,00

2 812 800

1212 800

9 881 300

2.706 600

108 600

10 779 600

2 694 900

1 006 900

901 839
2 981 600

11 505 600
121 617 600

4 248 639
30 404 400

559 800

44 758 800

HERRIJUNGA KOMMUN
HJO KOMMUN

2 200 000

11 047 900

9 831 000

983 100

0,00

10 814 100

8 084 700,00

1688 000

9 772 700

HUDDINGE KOMMUN

7 256 961,00
91 213 200,00

2 388 000
17 288 000

9 644 961

9 588 000

2 331 039

0,00

10 546 800

108 501 200

3 289 839

HUDIKSVALLS KOMMUN

101 348 000

33 569 100,00

10 134 800

0,00

6 900 000

111 482 800

40 469 100

HULTSFREDS KOMMUN
HYLTE KOMMUN

37 299 000

12 364 200,00
9 250 200,00

2 888 000
0

41 028 900

15 252 200
9 250 200

20 269 600
7 459 800

1373 800
1 027 800

0,00
0,00

HABO KOMMUN

13 na000
10 278 000

3 729 900

18 030 600,00

3 788 000
1 200 000

21 818 600

20 034 000

2 003 400

6 936 000

2 300 000

7 442 400
11 501 600

HOFORS KOMMUN

HÅLLEFORS KOMMUN
HÄRJEDALENS KOMMUN
HÄRNÖSANDS KOMMUN

6 242 400,00
9 201 600,00

3 932 400
5 502 000

1 732 400

19 610 500

6 034 000

3 734 000

12 188 800

3 750 400

2 2.50 400

11 677 900

3 593 TOO

1 905 200

1860 639

12 464400

5 207 439

2 819 439

13 116 400
4 289 700

131 752 400

40 539 200

48 488 700

14 919 600

23 251 200
8 019 600

1 233 400

17 859 400
13 361 400

5 495 200
4 III 200

15 111 800
11 305 800

2 747 600

0

16 485 600

1 027 800,00

11 189 700
4 121 400

2 055 600

2 055 600

12 333 600

3 083 400

3 083 400

22 037 400
7 629 600

4 006 800

218 800

693 600

0,00
0,00

6 010 200

2 222 200

1387 200

10 224 000

187 200

24 040 800
8 323 200

1022 400

0,00

2 080 800

11 246 400

880 800

2 044 800

26 044 200
9 016 800

24 755 000

0
1263 000
3 058 200

12 268 800

3 067 200

767 200

29 706 000

7 426 500
10 887 300

3 738 500

43 549 200

1513 000

15 169 500
24 378 910

6 569 500

1 734 600
4478 100

HÄRRYDA KOMMUN

22 279 500,00
32 661 900,00

3 688 000
4 200 000

25 967 500
36 861 900

HÄSSLEHOLMS KOMMUN

36 291 000

45 508 500,00

2 475 500
3 629 100

0,00
0,00

8 600 000

39 920 100

54 108 500

HÖGANÄS KOMMUN

50 565 000

7951490,00

5 056 500

0,00

3 300 000

55 621 500

11251490

HÖGSBY KOMMUN
HÖRBY KOMMUN

26 942 000

5 203 800,00

2 400 000

6 491 800
15 834 300

HÖÖRS KOMMUN
JOKKMOKKS KOMMUN
JÄRFÄLLA KOMMUN

5 782 000
14 927 000

18 990 510
578 200

15 690 510,00

1288 000

13 434 300,00
14193 000,00
4 564 800,00

0
1 200 000

14193 000
5 764 800

15 770 000

66 970 800,00

0

66 970 800

JÖNKÖPINGS KOMMUN

112 183 200,00

20 900 000

133 083 200

27 230 500

29 636 200
6 360 200

4 951 000
7 258 200
10 113 000
21 684 710

18 384 710

60 678 000
32 330 400

1106400
2 985 400

0
585 400

17 912 400

3 154 000
1 014 400

3 154 000

6 938 no

0,00
0,00

16 419 700

15T7 000,00

17 347 000

5 072 000

1577 000
507 200

0,00

5 579 200

0

74 412 000

18 924 000
6 086 400

7 441 200

7 441 200,00

14 882 400

14 882 400

89 294 400

124 648 000

22 323 600

12 464 800

0,00

81 853 200
137 112 800

24929 600

4 029 600

37 394 400

1492 700

6 687 300
21 078 910
446 600

4 225 600

13 291 200

1 574 400
1 789 600

32 181 500
47 178 300

9 902 000
14 516 400

10 316 400

65 734500
35 024 600

20 226 000
27 073 110

7 516 600

2 312 800
5 970 800

4 731 000

4 731 000

6 308 000

6 308 000

1521 600

321 600

20 501 000
6 593 600

2 028 800

22 323 600

96 735 600

29 764 800

828 800
29 764 800

162 042 400

49 859 200

28 959 200

4 866 900

16 494 400
1 866 900

21 089 900

6 489 200

3 489 200

25 870 400

14 370 400

2 714 400

1514 400
7 532 000
7 621 600

14 600 700,00

3 000 000

17 600 700

16 2n 000

1 6/2 300

0,00

17 845 300

3 244 600

11 500 000

69 708 400

244 600

64 676 000

6 467 600

6 107 400,00

7 307 400

12 935 200

6 786 000

1 435 200

77 611 200

678 600

0,00
0,00

71 143 600

1 200 000
5 400 000

19 402 800

7 902 800

7 464 600

84 078 800

157 200

8 143 200

3 233 000
3 005 400

0,00

1 066 000

38 796 000
36 064 800

2 035 800
9 699 000

0,00

35 563 000
33 059400

1357 200
6 466 000

835 800
4 299 000

8 821 800
42 029 000

9 016 200

4 616 200

39 070 200
83 652 400

KARLSKRONA KOMMUN

57 913 200,00

KARLSTADS KOMMUN
KATRINEHOLMS KOMMUN

79 515 000,00

34 497 000

32 330 000

8 100 000

31 4,I8 600
66 013 200

30 054 000
64 348 000

6 434 800

0,00

70 782 800

95 515 000
29 999 875

88 350 000

25 699 875,00

16 000 000
4300 000

8 835 000

34 755 000

9 055 125

0,00
4 755 125,00

KINDA KOMMUN

10 620 000,00
8 815 500,00

97 185 000
38 230 500

2 300 000
2 000 000

12 920 000
10 815 500

11 800 000

1180 000

0,00

12 980 000

12 530 625
2 360 000

9 795 000

KIRUNA KOMMUN

979 500

20 916 900,00

4 600 000

0,00

10 774 500

25 516 900

23 241 000

2 324 100

0,00

25 565 100

0

15 715 800

17 462 000

1746 200

1746 200,00

19 208 200

2 588 000

17 082 500

KILS KOMMUN

6 010 800
12 869 600

1 610 800
4 769 600

77 217 600

19 304400

11 204400

1670 000
8 230 625

106 020 000

26 505 000
16 006 125

10 505 000

41 706 000

60 000

14 160 000

3 540 000

1 240 000

1 959 000

0

11 754 000

4 648 200

48 200

27 889 200

2 938 500
6 972 300

3 492 400

3 492 400

20 954 400

5 238 600

17 670 000

23 773 110
1 024 800

19 405 100

58 208 400,00

4 400 000

6 214 000
11 626 000

2 078 100

KALMAR KOMMUN

29 097 000,00
27 048 600,00

4 111 200

8 013 600

KALIX KOMMUN

KARLSKOGA KOMMUN

2 607 200

2 774 400
4 089 600

149 577 600
19 467 600

KARLSBORGS KOMMUN
KARLSHAMNS KOMMUN

2 802 000

11 706 125

114 855 000
45 181500

12 932 000
12 021 600
25 739 200

3 570 800

17 639 200

35 340 000

19 340 000

19481 625

15 181 625

4 720 000

2 420 000

938 500

15 340 000
12 733 500

3 918 000

1 918 000

2 372 300

30 213 300

9 296 400

4 696 400

5 238 600

22 700 600

6 984 800

6 984 800

KUPPANS KOMMUN

15 715 800,00

KNIVSTA KOMMUN

14 494500,00

KRAMFORS KOMMUN
KRISTIANSTADS KOMMUN

1 610 500

4 200 000

20 7n 100

15 105 000

16 523 100,00

633 000

1 835 900

0,00
0,00

17 715 500

18359 000

19 326 000

73 643 400,00

10 600 000

20 194 900

3 671 800

84 243 400

0

22 030 800

81 826 000

5 507 700

2 243 500
1 307 700

8 182 600

23 866 700

7 343 600

90 008 600

16 365 200

3 143 600

21 702 600,00

0,00

4 200 000

5 765 200

98 191 200

24 547 800

13 947 800

106 373 800

32 730 400

22 130 400
5 445 600

3 221 000

4 831 500

20 936 500

6 442 000

3 854 000

KRISTINEHAMNS KOMMUN
KROKOMS KOMMUN

2411405

4 822 800

622 800

14 648 000

28 936 800

7 234 200

1 464 800

0,00
0,00

26 525 400

2 700 000

25 902 600
15 883 200

24 114 000

13 183 200,00

3 034 200

31 348 200

18 914400,00

16 112 800

9 645 600

KUMLA KOMMUN

2 200 000

2 929 600

229 600

21114400

17 577 600

23 117 600

5 859 200

71 229 600,00

0,00

7 800 000

4 203 200

2 003 200

79 029 600

6 304 800

114400,00

87 058 400

6 206 400

7 442 100,00

1200 000

15 828 800

8 028 800

8 642 100

94 972 800

8 269 000

15 943 200

0,00

23 857 600

38 100 600,00

9 095 900

31 657 600

KUNGÄLVS KOMMUN

826 900

23 743 200

27 320 800
102 887 200

8 406 400

KUNGSÖRS KOMMUN

79 144 000

1 694 400
4 104 800

19 042 400

KUNGSBACKA KOMMUN

2 101 600
7 914 400

25 2n 200

4 394 400

21 016 000

1 653 800

453 800

9 922 800

2 480 700

1 280 700

10 749 700

3 307 600

2 107 600

7 500 000

3 159 200

45 600 600

42 334 000

KÄVLINGE KOMMUN

4 233400

9 069 533,00

0,00

46 567 400

0

8466 800

966 800

9 069 533

31 705 000

SO 800 800

12 700 200

5 200 200

22 635 467

55 034 200

16 933 600

22 838 400,00

34 875 500

5 000 000

25 376 000

2537 600

38 046 000
30 451 200

23 781 000

28 976 467
7 612 800

0,00

32 146 967
10 150 400

39 216 600,00

4 900 000
1000 000

44 116 600

26 159 100
47 931 MO

4 756 200

856 200
3 814 800

28 537 200
52 288 800

7 134300
3.3 072 200

3 234 300

8 714 800

6 097 600

43 574 000
5 664 000

2 378 100
4 357 400

28 976 467
2 612 800

32 146 967

3 900 000

25 805 967
75 200

41 216 500

21 402 900,00

25 805 967
5 075 200

LANDSKRONA STAD

27 838 400
25 302 900

22 635 467,00
0,00

9 433 600

KÖPINGS KOMMUN
LAHOLMS KOMMUN

6 230 400

1000 000
2 700 000

132 800

7 742 800
16 426 800

7 492 000
13 252 000

1 699 200

8 241 200
16 777 200

1 498 400

498 400

6 796 800
8 990 400

8 172 200
699 200

30 915 300
56 646 200

1132 800

2 247 600

1 247 600

9 739 600

3 050 400

350 400

18 302 400

4 575 600

1 875 600

19 923 760

51 081 600

30 980 560

24 180 560

19 827 600
SS 338 400

LAXÅ KOMMUN

5 097 600,00
6 742 800,00

566 400

0,00
0,00

749 200

0,00

1525 200

0,00
15 666 960,00

LEKEBERGS KOMMUN
LEKSANDS KOMMUN

n

LERUMS KOMMUN

20 101 040,00

6 800 000

26 901 040

42 568 000

LESSEBO KOMMUN

1600 000

9 030 400

LIDKÖPINGS KOMMUN

34 884 900,00

8 ns 000

22 466 960

7 430 400,00

6 800 000

41 684 900

ULLA EDETS KOMMUN

3 876 100

11 860 200,00

2 700 000

14 560 200

38 761 000
13 178 000

24142 100
128 388 240

LINDESBERGS KOMMUN
LINKÖPINGS KOMMUN
UUNGBY KOMMUN
UUSDALS KOMMUN
IJUSNARSBERGS KOMMUN

726 800,00

20 942 100,00

3 200 000

128 388 240,00
24 769 800,00

0
4 600 000

17 124 300,00

3 300 000

4421 700,00

888 000

LOMMA KOMMUN

20 651 400,00

2 500 000

LUDVIKA KOMMUN

23 427 000,00

LULEÅ KOMMUN

68 479 200,00

4 900 000
9 588 000

035 600

1317 800

27 913 600

32 988 800

7 363 200

9 512 400
17 429 600
2 265 600

5 150 400,
I
5 612400
12 529 600
1265 600

2 996 800
6 100 800

1 996 800
3 400 800

46 824 800

26 723 760

0,00

35 237 360

28 437 360

9 081 600

1 651 200

51 200

9 907 200

2 476 800

876 800

10 732 800

3 302 400

0,00
0,00

42 637 100

7 752 200

952 200

11 628 300

4 828 300

50 389 300

15 504 400

14 495 800

2 635 600

1 702 400
8 704 400

0

46 513 200
15 813 600

1 253 400

4 653 800

27 922 800

28 530 720

1453 800
28 530 720

171 184 320

42 796 080

3 780 700
42 796 080

17 131 400
30 249 700

5 271 200

25 595 900
156 918 960

3 953 400
6 980 700

us 449 680

9 307 600
57 061 440

30 274 200

5 504 400

904 400

8 256 600

3 656 600

35 778 600

11 008 800

5 708 100

2 208 100

24 735 100
6 386 900

23 269 000

2 326 900

0,00

14265 360
2 752 200

14 265 360,00

29 369 800

142 653 600
27 522 000

20 624 300
5 309 700

19 027 000
4 913 000

1902 700
491 300

3 805 400

305 400

33 026 400
22 832 400

0,00

5 404 300

982 600

22 946 000

1 473 900

2 294 600

0,00

4589 200

27 535 200

78 067 200

26 030 000
76 088 000

2 603 000
7 608 800

0,00
0,00

25 240 600
28 633 000

94 600
2 089 200

5 895 600

23 151 400
28 327 000

6 883 800
7 809 000

0,00
0,00

20 929 700

7 610 800

6 107 600

4 110 800
1 077 200

29 829 800

1 965 200
9 178 400

2 909 000

33 839 000

10 41.2 000

6 678 400
5 512 000

LUNDS KOMMUN

83 696 800

5 206 000
1.5 217 600

41425 303,00

5 629 600

18 300 000

59 725 303

31 236 000
91 305 600

117 948 000

76 522 697

30 435 200

129 742 800

88317 497

20 847 200

70 017 497

10 959300,00

141 537 600

100 112 297

13 238 400
81 812 297

98 914400

58 222 697,00

LYCKSELE KOMMUN

2 488 000

153 332 400

111 907 097

13 447 300

1 217 700

93 607 097

LYSEKILS KOMMUN

0,00

13 394 700

12 869 100,00

2 435 400

0

2 600 000

14 612 400

3 653 100

1165 100

469 100

14 299 000

15 830 100

4 870 800

2 382 800

1 429 900

0,00

8 972 100,00

n

12 177 000

15 728 900

2 859 800

259 800

2 000 000

10 972 100

4 289 700

9 969 000

996 900

0,00

10 965 900

5 719 600

3 119 600

1 993 800

0

2 990 700

1 689 700
990 700

18 588 700

2 388 041,00

17 158 800
11 962 800

700 000
4 700 000

3 088 041

12 959 700

3 987 600

3 068 000
24 215 000

679 959

1987 600

26 493 500

2 421 500

0,00
0,00

3 374 800
26 636 500

986 759
4 843 OM

286 759
143 000

1 293 559
'All ann

593 559
.11 ann

3 988 400
31 479 500

1 600 359
9 6R6 000

900 359
4 9R5 nnn

MALUNG-SÄLENS KOMMUN
MALA KOMMUN
MARIESTADS KOMMUN

21 793 500,00

306 000

585 900
4 383 800

2 571 200
57 061 440
6 408 800

3 681 600
70

nnn

22 826 400

MARKARYDS KOMMUN
MARKS KOMMUN

8 594 100,00

0

8 594 100

30 498 300,00

9 549 000

954 900

5 700 000

36 198 300

33 887 000

3 388 700

954900,
0,

8 390 700,00

1 800 000

23 785 200,00

3 400 000

10 190 700
27 185 200

26 428 000

932 300
2 642 800

0,
0,

18 005 400,00

4 200 000

22 205 400

20 006 000

2 000 600
4 290 300

0,

MELLERUDS KOMMUN
MJÖLBY KOMMUN
MORA KOMMUN
MOTALA KOMMUN
MULLSJÖ KOMMUN
MUNKEDALS KOMMUN

38 612 700,00

8 100 000

6 398 100,00

46 712 700
7 698 100

42 903 000

1 300 000

9 218 700,00

7 109 000

710 900

10 718 700

1 024 300

9 323 MO

10 503 900

1 909 800

1 909 800

2 864 700

12 413 700

3 819 600

6 777 400

1 077 400

11 458 800
40 664 400

2 864 700

37 275 700

10 166 100

4 466 100

44 053 100

13 554 800

10 255 300

1864 600
5 285 600

64 600
1 885 600

11 187 600
31 713 600

2 796 900
7 928 400

996 900
4 528 400

12 119 900
34 356 400

3 729 200
10 571 200

1 929 200

29 070 800
22 006 600
47 193 300

4 001 200

0

24 007 200

6 001 800

1 801 800

26 007 800

8 002 400

3 802 400

480 600

51 483 600

0,

7 819 900

0,

11 267 300
4 029 300

1 421 800
2 048 600

0,

8 580 600

12 870 900
2 132 700

4770 900

55 773 900

17 161 200

9 061 200

8 530 800

832 700

9 241 700

2 843 600

1543 600

12 291 600

3 072 900

1 572 900

4 097 200

245 114
19 339 500

13 315 900
4 761 900

MUNKFORS KOMMUN

3 350 486,00

4150 486

4 395 600

1 045 114

0
2 300 000

58 018 500
14 051 300

64 465 000

0,
6 446 500,

678 814

58 018 500,00
11 751 300,00

312 514
6 446 500

548 600
0

MÖLNDALS STAD
MÖNSTERÅS KOMMUN

10 243 000
3 663 000

70 911 500

12 893 000

12 893 000

0,

2 611 400

311 400

13 048 200,00

1 305 700

14 362 700

MÖRBYLÅNGA KOMMUN
NORA KOMMUN

13 057 000

77 358 000
15 668 400

19 339 500
3 917 100

15 348 200

14 498 000

1 449 800

0,

599 600

17 397 600

10 616 800

10 352 000

1 035 200

0,

15 947 800
11 387 200

2 899 600

9 316 800,00

2 300 000
1 300 000

2 070 400

770 400

5 222 700,00
8 559 900,00

900 000

6 122 700

5 803 000

580 300

a,

1 700 000

9 511 000

951 100

1 902 200

NORDMAUNGS KOMMUN

10 259 900

6 383 300
10 462 100

1160 600

NORDANSTIGS KOMMUN

6 376 500,00

7 676 500

7 085 000

7 793 500

1 417 000

113 603 760,00

134 603 760

126 226400

708 500
12 622 640

0,

NORRKÖPINGS KOMMUN
NORRTÄUE KOMMUN

1 300 000
21 000 000

0,

138 849 040

25 245 280

0
800 000

52 802 100
4558 400

58 669 000

5 866 900
417 600

5 866 900,

64 535 900
4593 600

11 733 800

4 245 280
11 733 800

0,

835 200

35 200

1 971 400

0,

21 685 400

342 800
438 409

NORSJÖ KOMMUN

52 802 100,00
3 758 400,00

4 176 000

7 171 200

121 800

1 500 000
800 000

NORBERGS KOMMUN

3 819 600
7 854 800

1 411 414

2 597 200
611 414

25 786 000

25 786 000

5 222 800
5 799 200

3 499 200

4 140 800

2 840 800

2 321 200

1421 200

1 617 100

83 804 500
16 974 100

4 349 400

2 049 400

18 847 400

12 422 400

3 105 600

1 865 600

260 600

6 963 600

1 740 900

840 900

13 457 600
7 543 900

202 200

11 413 200

2 853 300

1 153 300

12 364 300

3 804 400

2 104 400

117 000

8S02 000

2 125 500

825 500

9 210 500

1534 000

151 471 680

37 867 920

16 867 920

164 094 320

2 834 000
SO 490 560

70 402 800
5 011 200

17 600 700

17 600 700

76 269 700

23 467 600

452 800

5 428 800

1 670 400

23 656 800

1 252 800
5 914 200

25 628 200

7 885 600

4 285 600

12 230 400

3 057 600

2 314 200
1 457 600

13 249 600

4 076 800

2 476 800

21 403 200

21 403 200

2 922 800

29 490 560
23 467 600
870 400

NYBRO KOMMUN
NYKVARNS KOMMUN

17 742 600,00
9 172 800,00

3 600 000

21 342 600

1 600 000

10 772 800

19 714 000
10 192 000

48 157 200,00

0,

11 211 200

NYKÖPINGS KOMMUN

1 019 200

3 942 800
2 038 400

0

48 157 200

5 350 800,

10 701 600

10 701 600

64 209 600

16 052 400

24 750 000,00

5 350 800

58 858 800

NYNÄSHAMNS KOMMUN

53 508 000

16 052 400

4 600 000

29 350 000

27 500 000

2 750 000

0,

30 250 000

5 500 000

900 000

33 000 000

8 250 000

NÄSSJÖ KOMMUN

3 650 000

35 750 000

11 000 000

6 400 000

27 405 900,00

6 000 000

30 451 000
5 856 000

3 045 100
585 600

0,
0,

33 496 100
6 441 600

6 090 200
1171 200

90 200
271 200

36 541 200
7 027 200

913S 300
1 756 800

3 135 300
856 800

39 586 300
7 612 800

12 180 400
2 342 400

6 180 400
1 442 400

2 606 209

118 200
362 400

15 637 200
8 174 400

3 909 300
2 043 600

1 421 300

16 940 300

5 212 400

18 064 800
15 393 600

4 516 200
3 848 400

1 043 600
2 516 200

8 855 600
19 570 200

2 724 800
6 021 600

2 724 400
1 724 800
4 021 600

1 348 400

16 676 400

5 131 200

2 631 200

7 890 300
3 440 700

3 590 300
740 700

34 191 300
14 909 700

10 520 400
4 587 600

6 220 400
1 887 600

5 270 400,00

900 000

33 405 900
6 170 400

11 727 900,00

2 488 000

14 215 900

13 031 000

1 303 100

6 130 800,00

I 000 000

6 812 000

681 200

0,
0,

14 334 100
7 493 290

ORUST KOMMUN
OSV KOMMUN

13 548 600,00
11 545 200,00

2 000 000
2 500 000

7 130 800
15 548 600

15 054 000
12 828 000

1 505 400

0,

16 559 400

OSKARSHAMNS KOMMUN
OVANÅKERS KOMMUN

23 670 900,00
10 322 100,00

OXELÖSUNDS KOMMUN

4 300 000
2 700 000

10 395 900,00

2200 000

5 176 991,00

600 000

5 776 991

6 052 000

33 584400,00

0

33 584400

37 316 000

OCKELBO KOMMUN
OLOFSTRÖMS KOMMUN
ORSA KOMMUN

PAIALA KOMMUN
PARTILLE KOMMUN

1 362 400
3 010 800

1 282 800

0,

14 110 800

2 565 600

1010 800
65 600

27 970 900

26 301 000

2 630 100

0,

28 931 100

23 022 100

11 469 000

1 146 900

0,

12 615 900

5 260 200
2 293 800

960 200
0

31 561 200
13 762 800

11 551 000

1 155 100

0,

12 706 100

2 310 200

110 200

13 861 200

875 009

275 009,
3131 600,

6 657 200

7 262 400

2 085 409

41 047 600

1 480 209
7 463 200

880 209

3 731 600

7 463 200

44 779 209

11 194 800

14 045 200

12 595 900

3 465 300

69 560 400

1 265 300
1485 409

15 016 300
7 867 600

2 690 609

2 420 400
2 090 609

48 510 800
9 539 400

14 926 400

14 926 400

2 935 200

2 935 200

16 873 600

10 973 600

4 620 400

6 604 200,00

0

6 604 200

7 338 000

733000,

8 071 800

1 467 600

1 467 600

8 805 600

2 201 400

PITEÅ KOMMUN

733 800

11 194 800
2 201 400

37 965 600,00

5 900 000

43 865 600

42 184 000

4 218 400

0,

46 402 400

8 436 800

2 536 800

4848 300,00
52 202 700,00

1 100 000

5 948 300

12 655 200
1 616 100

6 755 200
516 100

54 839 200

RAGUNDA KOMMUN

7 003 100

2 154 800

1 054 800

17 400 900
2 017 200

9 600 900
817 200

75 403 900
8 741 200

23 201 200

15 401 200

2 689 600
11 288 400
3 742 246

1 489 600
6 188400

PERSTORPS KOMMUN

538 700

0,

5 925 700

1 077 400

0

7 800 000

60 002 700

5 387 000
58 003 000

50 620 800
6 464 400

7 251 600

6 724 000

63 803 300
7 396 400

69 603 600

1 200 000

0,
0,

3 800 600

6 051 600,00

8 068 800

30 498 900

28 221 000

0,

544 200

33 865 200

8 466 300

3 366 300

36 687 300

10 230 154,00

2 822 100

31 043 100

RÄTIVIKS KOMMUN
SALA KOMMUN

5 100 000

1 344 800
5 644 200

144 800

25 398 900,00

5 800 300
672 400

11 600 600

ROBERTSFORS KOMMUN
RONNEBY KOMMUN

1 900 000
3 800 000

12 130 154

10 748 000

517 846

0,

2 667 446

767 446

13 972 400

2 192 500

0,

585 000

26 310 000

6 577 500

2 777 500

28 502 500

8 770 000

4 970 000

4 384 213,00

0

21 925 000
16 750 000

1592 646
4 385 000

12 897 600

23 532 500
4 384 213

11 822 800
24 117 500

0

19 732 500,00

12 365 787

12 365 787,

18 425 000

14 040 787

14 040 787

20 100 000

15 715 787

15 715 787

21 775 000

17 390 787

17 390 787

6 361 900

REGION GOTLAND

SALEMS KOMMUN
SANDVIKENS KOMMUN

1 842 246

34 049 700,00

4 988 000

39 037 700

3 783 300

0,

41 616 300

7 566 600

2 578 600

45 399 600

11 349 900

49 182 900

15 133 200

10 145 200

SIGTUNA KOMMUN

43 317 000,00

7 200 000

50 517 000

48 130 000

4813 000

0,

52 943 000

9 626 000

2 426 000

57 756 000

14 439 000

7 239 000

62 569 000

19 252 000

12 052 000

SIMRISHAMNS KOMMUN

17 158 500,00

3 500 000

20 658 500

19 065 000

1 906 500

0,

20 971 500

3 813 000

313 000

22 878 000

5 719 500

2 219 500

24 784 500

7 626 000

4 126 000

SJÖBO KOMMUN

16 573 500,00

3 500 000

20 073 500

1 841 500

0,

20 256 500

3 683 000

183 000

22 098 000

5 524500

2 024500

23 939 500

7 366 000

3 866 000

SKARA KOMMUN

18 415 000

16 839 900,00

3 288 000

20 127 900

18 711 000

1 871 100

0,

20 582 100

3 742 200

454 200

22 453 200

5 613 300

2 325 300

24 324 300

7 484400

4 196 400

SKELLEFTEÅ KOMMUN

64 821 600,00

9 888 000

74 709 600

72 024 000

7 202 400

0,

79 226 400

14 404 800

4 516 800

86 428 800

21 607 200

11 719 200

93 631 200

3 987 900,00

700 000

4 687 900

4 431 000

0,

4 874 100

886 200

186 200

5 317 200

1 329 300

629 300

5 760 300

28 809 600
1772 400

18 921 600
1 072 400

SKURUPS KOMMUN

13 650300,00

2 400 000

16 050 300

15 167 000

0,

16 683 700

3 033 400

633 400

2 150 100

19 717 100

6 066 800

3 666 800

48 199 500,00

0

48 199 500

53 555 000

5 355 500

5 355 500,

58 910 500

10 711 000

16 066 500

16 066 500

69 621 500

21 422 000

21 422 000

9 640 800,00

1 800 000

11 440 800

10 712 000

1 071 200

0,

SOLLEFTEÅ KOMMUN

17 798 400,00

4 200 000

21 998 40

19 776 000

0,

342 400
0

12 854 400
23 731 200

SOLLENTUNA KOMMUN

63 225 900,00
66 636 900,00

0

63 225 900
66 636 900

70 251 000

1 977 600
7 025 100

11 783 200
21 753 600

10 711 000
2 142 400

18 200 400
64 266 000

4 550 100

SKÖVDE KOMMUN

443 100
1 516 700

7 025 100,

77 276 100

14 050 200

84 301 200

SKINNSKA1TEBERGS KOMMUN

SMEDJEBACKENS KOMMUN

SOLNA STAD
SORSELE KOMMUN
SOTENÄS KOMMUN

2264460,00

0
700 000

74 041 000

7 404 100

7 404 100,

81 445 100

2 964 400

2 516 000

251 600

0,

2 767 600

503 200

0

88 849 200
3 019 200

9 006 000

900 600

o,

9 906 600

0

10 807 200

23 394 600

1 801 200
4 598 800
5 055 000

1898 800
555 000

821 200
1191 000

121 200
0

20 694 600,00
22 747 500,00

4 500 000

27 247 500

22 994 000
25 275 000

2 527 500

0,
0,

25 293 400
27 802 500

STORFORS KOMMUN
STORUMANS KOMMUN

3 695 400,00
5 359 500,00

700 000
I 300 000

4 395 400
6 659 500

4 106 000
5 955 000

410 600
595 500

0,
0,

4 516 600
6 550 500

STRÄNGNÄS KOMMUN
STRÖMSTADS KOMMUN

30 490 200,00

5 900 000

36 390 200

11 424 600,00

1 900 000

13 324 600

33 878 000
12 694 000

10 540 800,00

2 200 000
0

13 425 000

1 342 500

9 918 000

991 800
a 11,10C

STRÖMSUNDS KOMMUN
SUNDBYBERGS STAD

41499 000,00
12 082 500,00

2 288 000

12 740 800
41499 000
14 370 500

SURAHAMMARS KOMMUN

8 926 200,00

2 200 000

11 126 200

SVALÖVS KOMMUN

4 950 835,00

0

4 950 835

SUNNE KOMMUN

3 955 200
14 050 200
14 808 200

10 005 400

1 900 000
2 700 000

STAFFANSTORPS KOMMUN
STENUNGSUNDS KOMMUN

8 105 400,00

37 833 000

11 712 000
46 110 000

1C4

new,

2 299 400

3 387 800

0,

1 269 400
1 171 200

0,

4 611 000

4 611 000,

12 883 200
50 721 000

0,

14 767 500

0,

0,
0 21,1.

37 265 800
13 963 400

6 775 600
2 538 800
2 342 400
9 222 000
2 685 000

14 808 200

875 600
638 800

1 413 600

13 925 600

5 932 800

1 732 800

25 708 800

4 284 800
7 910 400

3 710400

21 075 300
22 212 300

3 213 600

21 075 300
22 212 300

91 326 300
96 253 300

28 100 400
29 616 400

28 100 400
29 616 400

2 484 800

754 800

54 800

3 270 800

1 006 400

306 400

2 701 800

801 800

11 707 800

27 592 800
30 330 000

6 898 200
7 582 500

4 198 200

29 892 200

3 602 400
9 197 600

1702 400
6 497 600

3 082 500

32 857 500

1231 800
1786 500

531 800
486 500

5 337 800
7 741 500

10 110 000
1 642 400

5 610 000

4 927 200
7 146 000

2 382 000

942 400
1 082 000

44 041 400
16 502 200

13 551 200
5 077 600

7 651 200
3 177 600

15 225 600

4 634 800
18 444 000

2 484 800
18 444 000

40 653 600

10 163 400

4 263 400

142 400
9 222 000

15 232 800
14 054 400

3 808 200
3 513 600

1 908 200
1313 600

55 332 000

13 833 000

13 833 000

59 943 000

1 739 500

17 452 500

5 370 000

3 082 000

775 400

12 893 400
18543400

3 967 200
13 597 565

1767 200
13 597565

397 000

16 110 000

4 027 500

10 909 800

1 983 600

0

15 694 800

10 743 965

10 743 965

11 901 600
1,1,1 LIN",

13170765

2 975 400

111-sn,cr

SVEDALA KOMMUN
SVENUUNGA KOMMUN
SÄFFLE KOMMUN
SÄTERS KOMMUN
SÄVSJÖ KOMMUN
SÖDERHAMNS KOMMUN
SÖDERKÖPINGS KOMMUN
SÖDERTÄLJE KOMMUN
SÖLVESBORGS KOMMUN
TANUMS KOMMUN
TIBRO KOMMUN
TIDAHOLMS KOMMUN
TIERPS KOMMUN
TIMRA KOMMUN
TINGSRYDS KOMMUN
TJÖRNS KOMMUN
TOMELILLA KOMMUN
TORSBY KOMMUN
TORSKS KOMMUN
TRANEMO KOMMUN
TRANAS KOMMUN
TRELLEBORGS KOMMUN
TROLLHÄTTANS STAD
TROSA KOMMUN
TYRESÖ KOMMUN
TÖREBODA KOMMUN
UDDEVALLA KOMMUN
ULRICEHAMNS KOMMUN
UMEÅ KOMMUN
UPPLANDS-BRO KOMMUN
UPPLANDS-VÄSBY KOMMUN
UPPSALA KOMMUN
UPPVIDINGE KOMMUN
VADSTENA KOMMUN
VAGGERYDS KOMMUN
VALDEMARSVIKS KOMMUN
VALLENTUNA KOMMUN
VANSBRO KOMMUN
VARA KOMMUN
VARBERGS KOMMUN
VAXHOLMS STAD
VETLANDA KOMMUN
VILHELMINA KOMMUN
VIMMERBY KOMMUN
VINDELNS KOMMUN
VINGÅKERS KOMMUN
VARG/410A KOMMUN
VÄNERSBORGS KOMMUN
VÄNNÄS KOMMUN
VÄRMDÖ KOMMUN
VÄRNAMO KOMMUN
VÄSTERVIKS KOMMUN
VÄXJÖ KOMMUN
YDRE KOMMUN
YSTADS KOMMUN
AMÄLS KOMMUN
ANGE KOMMUN
ARE KOMMUN
ÅRJÄNGS KOMMUN
ASELE KOMMUN
ASTORPS KOMMUN
ÅTVIDABERGS KOMMUN
ÄLMHULTS KOMMUN
ÄLVDALENS KOMMUN
ÄLVKARLEBY KOMMUN
ÄLVSBYNS KOMMUN
ÄNGELHOLMS KOMMUN
ÖCKERÖ KOMMUN
ÖDESHÖGS KOMMUN

18 415 800,00
9 455 400,00
13 800 600,00
9 977 400,00
9 990 000,00
22 910 400,00
12 961 800,00
82 609 200,00
15 444 000,00
11111 400,00
9 777 600,00
6 359 589,00
18 220 500,00
16 222 500,00
10 978 200,00
13 783 500,00
11706 300,00
10 792 800,00
5601437,00
10 476 000,00
16 574400,00
39 on 100,00
51236 100,00
10 677 600,00
41 559 300,00
8 164 800,00
48 165 300,00
20 919 600,00
102 321 360,00
22 758 300,00
37 634 400,00
168 061 860,00
8 299 800,00
6 653 700,00
12 034 800,00
6 891 300,00
28772 100,00
6 024 600,00
14 037 300,00
54 379 800,00
7 622 555,00
23 982 300,00
6 124 500,00
13 767 300,00
4 844 700,00
8 027 100,00
9 980 100,00
34 101 000,00
7 754 400,00
37 800 000,00
20 427 324,00
32 444100,00
99 034 963,00
3 294 000,00
25 893 900,00
11 093 400,00
8 545 500,00
9 499 500,00
8 823 600,00
2 138 425,00
14 245 200,00
10 383 300,00
14 317 200,00
6 346 800,00
8 363 700,00
7 353 900,00
36 206 100,00
11 630 700,00
4 716 000,00

2 600 000
2 000 000
3 288 000
1 788 000
2 000 000
5 000 000
2 400 000
0
3 000 000
1 700 000
0
0
3 388 000
3400 000
2 500 000
2 188 000
2 200 000
2 500 000
1 500 000
2 400 000
3 700 000
7 400 000
6 688 000
2 200 000
0
1 600 000
6 188 000
3 888 000
12 000 000
3 500 000
0
0
1 600 000
1 100 000
2 500 000
1 288 000
0
1 188 000
0
6 400 000
2 000 000
4 700 000
1 200 000
2 700 000
1 188 000
1 600 000
1 500 000
4 700 000
1 700 000
0
0
5 400 000
14 100 000
900 000
5 300 000
0
2 188 000
600 000
600 000
700 000
2 200 000
2 100 000
2 900 000
1 400 000
1 588 000
1 700 000
5 300 000
2 000 000
900 000

21 015 800
11 455 400
17 088 600
11 765 400
11 990 000
27 910 400
15 361 800
82 609 200
18 444 000
12 811 400
9 777 600
6 359 589
21 608 500
19 622 500
13 478 200
15 971 500
13 906 300
13 292 800
7 101437
12 876 000
20 274 400
46 423 100
57 924100
12 877 600
41 559 300
9 764 800
54353 300
24 807 600
114 321 360
26 258300
37 634 400
168 061 860
9 899 800
7 753 700
14 534 800
8 179 300
28 772 100
7 212 600
14 037 300
60 779 800
9 622 555
28 682 300
7 324500
16 467 300
6 032 700
9 627 100
11 480 100
38 801 000
9 454 400
37 800 000
20 427 324
37 844100
113 134 963
4 194 000
31 193 900
11 093 no
10 733 500'
10 099 500
9 423 600
2 838 425
16 445 200
12 483 300
17 217 200
7 746 800
9 951 700
9 053 900
41 506 100
13 630 700'
5 616 000'

20 462 000
10 506 000
15 334 000
11 086 000
11 100 000
25 456 000
14 402 000
91 788 000
17 160 000
12 346 000
10 864 000
12 846 000
20 245 000
18 025 000
12 198 000
15 3n 000
13 007 000
11 992 000
7 125 000
11 640 000
18 416 000
43 359 000
56 929 000
11 864 000
46 177 000
9 072 000
53 517 000
23 244 000
113 690 400
25 287 000
41 816 000
186 735 400
9 222 000
7 393 000
13 372 000
7 657 000
31 969 000
6 694 000
15 597 000
60 422 000
12 003 000
26 647 000
6 805 000
15 297 000
5 383 000
8 919 000
11 089 000
37 890 000
8 616 000
42 000 000
34 560 000
36 049 000
86 970 000
3 660 000
28 771 000
12 326 000
9 495 000
10 555 000
9 804 000
2 794 000
15 828 000
11 537 000
13 908 000
7 052 000
9 293 000
8 171 000
40 229 000
12 923 000
5 240 000

2 046 200
1 050 600
1 533 400
1 108 600
1 110 000
2 545 600
1 440200
9 178 800
1 716 000
1 234 600
1 086 400
6 486 411
2 024 500
1 802 500
1 219 800
1 531 500
1 300 700
1 199 200
1 523 563
1 164 000
1 841 600
4 335 900
5 692 900
1 186 400
4 617 700
907 200
5 351 700
2 324 400
11 369 040
2 528 700
4181 600
18 673 540
922 200
739 300
1 337 200
765 700
3 196 900
669 400
1 559 700
6 042 200
4 380 445
2 664 700
680 500
1 529 700
538 300
891 900
1 108 900
3 789 000
861 600
4 200 000
14 132 676
3 604 900
0
366 000
2 877 100
1 232 600
949 500
1 055 500
980 400
655 575
1 582 800
1 153 700
1 590 800
705 200
929 300
817 100
4 022 900
1 292 300
524 000

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
9 178 800,00
0,00
0,00
1 086 400,00
6 486 411,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
23563,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 617 700,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4181 600,00
18 673 540,00
0,00
0,00
0,00
0,00
3 no 900,00
0,00
1 559 700,00
0,00
2 380 445,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
4 200 000,00
14132 676,00
0,00
0,00
0,00
0,00
1 232 600,00
0,00
455 500,00
380 400,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

22 508 200
11 556 600
16 867 400
12 194 600
12 210 000
28 001 600
15 842 200
100 966 800
18 876 000
13 580 600
11 950 400
14 130 600
22 269 500
19 827 500
13 417 800
16 846 500
14 307 700
13 191 200
7 837 500
12 804 000
20 237 600
47 694 900
62 621 900
13 050 400
50 794 700
9 979 200
58 868 700
25 568 400
125 059 440
27 815 700
45 997 600
205 408 940
10 144 200
8 132 300
14 709 200
8 422 700
35 165 900
7 363 400
17 1.56 700
66 464 200
13 203 300
29 311 700
7 485 500
16 826 700
5 921 300
9 810 900
12 197 900
41 679 000
9 477 600
46 200 000
38 016 000
39 653 900
95 667 000
4 026 000
31 648 100
13 558 600
10 444 500
11 610 500
10 784 400
3 073 400
17 410 800
12 690 700
17 498 800
7 757 200
10 222 300
8 988 100
44 251 900
14 225 300
5 764 000

4 092 400
2 101 200
3 066 800
2 217 200
2 220 000
5 091 200
2 880 400
18 357 600
3 432 000
2 469 200
2 172 800
7 771 011
4 049 000
3 605 000
2 439 600
3 063 000
2 601 400
2 398 400
2 236 063
2 328 000
3 683 200
8 671 800
11 385 800
2 372 800
9 235 400
1 814 400
10 703 400
4 648 800
22 738 080
5 037 400
8 363 200
37 347 080
1 844 400
1 478 600
2 674 400
1 531 400
6 393 800
1 338 800
3 119 400
12004400
5 580 745
5 329 400
1 361 000
3 059 400
1 076 600
1 783 800
2 217 800
7 578 000
1 723 200
8 400 000
17 588 676
7 209 800
0
732 000
5 754 200
2 465 200
1 899 000
2 Ill 000
1 960 800
934 975
3 165 600
2 307 400
3 181 600
1 410 400
1 858 600
1 634 200
8 045 800
2 584 600
1 048 000

1 492 400
101 200
0
429 200
220 000
91 200
480 400
18 357 600
432 000
769 200
2 172 800
7 771 011
661 000
205 000
0
875 000
401 400
0
736 063
0
0
1 271 80D
4 697 800
172 800
9 235 400
214 400
4 515 400
760 800
10 738 080
1 557 400
8 363 200
37 347 080
244 400
378 600
174 400
243 400
6 393 800
2.50800
3 119 400
5 684 400
3 580 745
629 400
161 000
359 400
0
183 800
717 800
2 878 000
23 200
8 400 000
17 588 676
1 809 800
0
0
454 200
2 465 200
0
1 511 000
1 360 800
234 975
965 600
207 400
281 600
10 400
270 600
0
2 745 800
584 600
148 000

24 554 400
12 607 200
18 400 800
13 303 200
13 320 000
30 547 200
17 282 400
110 145 600
20 592 000
14 815 200
13 036 800
15 415 200
24 294 000
21 630 000
14 637 600
18 378 000
15 608 400
14 390 400
8 550 000
13 968 000
22 099 200
52 030 800
68 314 800
14 236 800
55 412 400
10 886 400
64 220 400
27 892 800
136 428 480
30 344 400
50 179 200
224 082 480
11 066 400
8 871 600
16 046 400
9 188 400
38 362 800
8 032 800
18 716 400
72 506 400
14 403 600
31 976 400
8 166 000
18 356 400
6 459 600
10 702 800
13 306 800
45 468 000
10 339 200
SO 400 000
41 472 000
43 258 800
104 364 000
4 392 000
34 525 200
14 791 200
11 394 000
12 666 000
II 764 800
3 352 800
18 993 600
13 844 400
19 089 600
8 462 400
11 151 600
9 805 200
48 274 800
15 507 600
A J.

nnn

6 138 600
3 151 800
4 600 200
3 325 800
3 330 000
7 636 800
4 320 600
27 536 400
5 148 000
3 703 800
3 259 200
9 055 611
6 073 500
5 407 500
3 659 400
4 594 500
3 902 100
3 597 600
2 948 563
3 492 000
5 524 800
13 007 700
17 078 700
3 559 200
13 853 100
2 721 600
16 055 100
6 973 200
34 107 120
7 586 100
12 544 800
56 020 620
2 766 600
2 217 900
4 011 600
2 297 100
9 590 700
2 008 200
4 679 100
18 126 600
6 781 045
7 994 100
2 041 500
4 589 100
1 614 900
2 675 700
3 326 700
11 367 000
2 584 800
12 600 000
21 044 676
10 814 700
5 329 037
1 098 000
8 631 300
3 697 800
2 848 500
3 166 500
2 941 200
1 214 375
4 748 400
3 461 100
4 772 400
2 115 600
2 787 900
2 451 300
1.2 068 700
3 876 900
1

n» nr,

3 538 600
1 151 800
1 312 200
1 537 800
1 330 000
2 636 800
1 920 600
27 536 400
2 148 000
2 003 800
3 259 200
9 055 611
2 685 500
2 007 500
1 159 400
2 406 500
1 702 100
1 097 600
1448563
1 092 000
1 824 800
5 607 700
10 390 700
1 359 200
13 853 100
1 121 600
9 867 100
3 085 200
22 107 120
4 086 100
1.2 544 800
56 020 620
1 166 600
1 117 900
1 511 600
1 009 100
9 590 700
820 200
4 679 100
11 726 600
4 781 045
3 294 100
841 500
1889 100
426 900
1 075 700
1 826 700
6 667 000
884 800
12 600 000
21 044 676
5 414 700
0
198 000
3 331 300
3 697 800
660 500
2 566 500
2 341 200
514 375
2 548 400
1 361 100
1 872 400
715 600
1 199 900
751 300
6 768 700
1 876 900
A,

nnn

26 600 600
13 657 800
19 934 200
14 411 800
14 430 000
33 092 800
18 722 600
119 324 400
22 308 000
16 049 800
14 123 200
16 699 800
26 318 500
23 432 500
15 857 400
19 909 500
16 909 100
15 589 600
9 262 500
15 132 000
23 940 800
56 366 700
74 007 700
15 423 200
60 030 100
11 793 600
69 572 100
30 217 200
147 797 520
32 873 100
54 360 800
242 756 020
11 988 600
9 610 900
17 383 600
9 954 100
41 559 700
8 702 200
20 276 100
78 548 600
15 603 900
34 641 100
8 846 500
19 886 100
6 997 900
11 594 700
14 415 700
49 257 000
11 200 800
54 600 000
44 928 000
46 863 700
113 061 000
4 758 000
37 402 300
16 023 800
12 343 500
13 721 500
1.2 745 200
3 632 200
20 576 400
14 998 100
20 680 400
9 167 600
12 080 900
10 622 300
52 297 700
16 799 900
AR, infIrl

8 184 800
4 202 400
6 133 600
4 434 400
4 440 000
10 182 400
5 760 800
36 715 200
6 864 000
4 938 400
4 345 600
10 340 211
8 098 000
7 210 000
4 879 200
6 126 000
5 202 800
4 796 800
3 661 063
4 656 000
7 366 400
17 343 600
22 771 600
4 745 600
18 470 800
3 628 800
21 406 800
9 297 600
45 476 160
10 114 800
16 726 400
74 694 160
3 688 800
2 957 200
5 348 800
3 062 800
12 787 600
2 677 600
6 238 800
24 168 800
7 981 345
10 658 800
2 722 000
6 118 800
2 153 200
3 567 600
4 435 600
15 156 000
3 446 400
16 800 000
24 500 676
14 419 600
14 026 037
1 464 000
11 508 400
4 930 400
3 798 000
4 222 000
3 921 600
1 493 775
6 331 200
4 614 800
6 363 200
2 820 800
3 717 200
3 268 400
16 091 600
5 169 200
'J

nc. nnn

5 584 800
2 202 400
2 845 600
2 646 400
2 440 000
5 182 400
3 360 800
36 715 200
3 864 000
3 238 400
4 345 600
10 340 211
4 710 000
3 810 000
2 379 200
3 938 000
3 002 800
2 296 800
2 161 063
2 256 000
3 666 400
9 943 600
16 083 600
2 545 600
18 470 800
2 028 800
15 218 800
5 409 600
33 476 160
6 614 800
16 726 400
74 694 160
2 088 800
1 857 200
2 848 800
1 774 800
12 787 600
1 489 600
6 238 800
17 768 800
5 981 345
5 958 800
1 522 000
3 418 800
965 200
1 967 600
2 935 600
10 456 000
1 746 400
16 800 000
24 500 676
9 019 600
o

564 000
6 208 400
4 930 400
1 610 000
3 622 000
3 321 600
793 775
4 131 200
2 514 800
3 463 200
1 420 800
2 129 200
1 568 400
10 791 600
3 169 200

119K nnn

-73 963

ÖREBRO KOMMUN

us asa 960,00

14 188 000

133 072 960

132 094 400

13 209 440

0,00

145 303 840

26 418 880

12 230 880

158 513 280

39 628320

25 440 320

171 722 720

52 837 760

38 649 760

60 323 200

9 733 000
55 248 000

973 300

49 723 200,00

1 800 000
10 600 000

10 559 700

ÖRNSKÖLDSVIKS KOMMUN

5 524 800

0,00
0,00

10 706 300
60 772 800

ÖSTHAMMARS KOMMUN

1946 600
11 049 600

146 600
449 600

19 734 300,00

3 800 000

2 919 900
16 574 400

23 534 300

3 893 200
22 099 200

2 192 700

0,00

ÖSTRA GÖINGE KOMMUN

24 119 700

4 385 400

585 400

1119 900
5 974 400
2 778 100

12 652 900
71 822 400

21 927 000

11 679 600
66 297 600
26 312 400

28 505 100

8 770 800

2 093 200
11 499 200
4 970 800
3 240 800

ÖRKEWUNGA KOMMUN

8 759 700,00

6 578 100

12 691 800,00

2 400 000

15 091 800

3 068 100,00

25 512 200
3 749 900

2 820 4130
681 800

16 922 400

18 332 600

5 640 800

4 142 700,00

4 603 000

222 700

4 431 700

460 300

0,00

5 063 300

5 523 600

1 380 900

6 467 806,00

0

6 467 806

492 900

5 983 900

31 921 200

25 453 394

1363 600
1841 200

563 600

REGION BLEKINGE

920 600

0
32 600

4 090 800

5 030 700

4 230 600
1022 700

1830 600

340 900

0,00
0,00

420 400

3 868 100

ÖVERTORNEÄ KOMMUN

800 000
888 000

14 102 000
3 409 000

1410 200

ÖVERKAUX KOMMUN

25 453 394,00

35 113 320

REGION KALMARLÄN

28645 514

28 645 514

9 817 840,00

38 305 440

31837 634

0
0

9 817 840

31 837 634

41497 560

35 029 754

39 271 360

39 271 360,00

53 998 120

44 180 280

49 089 200

49 089 200

63 815 960

53 998 120

11 241 120
10 972 748

44 180 28D
11 241 220

58 907 040

50 585 040

49 089 200
56 205 600

35 029 754

REGION DALARNA

50 585 040,00

5 620 560

5 620 560,00

61 826 160

REGION JÄNTTIAND HÄRJEDALEP

17 805 452,00

0

17 805 452

26 162 000

8 356 548

8 356 548,00

28 778 200

REGION SÖRMLAND

50 519 880,00

16 688 000

56 133 200

17 435 306,00

12 488 000

5 613 320
59 307 294

0,00

REGION UPPSALA

67 207 880
29 923 306

61 746 520
84416 860

REGION VÄRMLAND

49 444 380,00
51 867 000,00

11 500 000

60 944 380

54 938 200

REGION ÖREBRO LÄN

76 742 600

5 493 820

46 819 294,00
0,00

17 000 000

68 867 000

57 630 000

5 763 000

0,00

REGION GÄVLEBORG
REGION KRONOBERG

12 084 730,00

24 300 000

36 384 730

45 391 670

21 091 670,00

34 446 420,00

57 476 400
38 273 800

REGION NORRBOTTEN

10 405 465,00

0
9 700 000

3 827 380
39 613 135

3 827 380,00
29 913 135,00

48 627 720,00

0

20 105 465
48 627 720

50 018 600

REGION VÄSTERBOTTEN

34 446 420

54 030 800

5 403 080

5 403 080,00

REGION VÄSTMANLAND

47 106 540,00

10 088 000

57 194 540

52 340 600

5 234 060

0,00

60 432 020
63 393 000

67 446 720

16 861 680

16 861 680

73 067 280

10 972 748

31 394 400

13 588 948

13 588 948

34 010 500

16 205 148

16 205 148

11 226 640

0

66 981 554

54 493 554

67 359 840
92 091 320

16 839 960
74 655 814

151 960
62 167 814

72 973 160
99 765 380

22453 280
82 330 074

5 765 280
69 842 074

65 925 840
69 156 000

16 481 460
56 886 950

4 981 460
289 000
32 586 950
11 482 140

71 419 660

68 971 680
45 928 560

74 919 000
74 719 320

21 975 280
23 052 000
62 634 590

6 052 000
38 334 590

39 916 855

65 024 180

15 309 520
54 618 715

16 209 240
5 614 180

70 240 040

21 612 320

21 612 320

68 042 780

20 936 240

10 848 240

10 987 640

0

11 526 000
51 139 310
7 654 760

0
26 839 310
7 654 760

55 020 460

44 614 995

59 433 880
57 574 660

10 806 160
10 468 120

34 914995
10 806 160
380 120

63 224 040
42 101180

953 200

53 998 120
22 482 240

17 289 000

60 022 320

11 482 140
49 616 855

64 836 960

16 209 240

52 808 720

15 702 180

49 755 940

22 482 240

10 475 280

15 309 520
44 918 715

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-01-14

RS AU § 8

Kapitaliseringen av Kommuninvest
Ekonomisk förening

RS 2020/1350

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Region Gotland erlägger kapitalinsats till Kommuninvest Ekonomisk förening
enligt föreningens kapitalplan med totalt 23,2 mnkr under perioden 2021-2024.
x Regionstyrelsen bemyndigas att besluta om och vidta de åtgärder som krävs för
inbetalning av kapitalinsats i Föreningen under åren 2021, 2022, 2023 och 2024.
x

Arbetsutskottets förslag till beslut i regionstyrelsen
x

Ekonomidirektören utses att för regionstyrelsens räkning vidta de åtgärder som
krävs med anledning av inbetalning av kapitalinsats enligt regionfullmäktiges
beslut.

Region Gotland är medlem i Kommuninvest Ekonomisk förening (”Föreningen”).
Föreningen är en medlemsorganisation som utifrån en kommunal värdegrund
företräder den kommunala sektorn i finansieringsfrågor. Upplånings- och utlåningsverksamheten bedrivs i det av Föreningen helägda dotterbolaget Kommuninvest i
Sverige AB (publ) (”Kommuninvest”). Kommuninvests kreditvärdighet bärs upp av
en solidarisk borgen från medlemmarna, vilken bidrar till att göra Kommuninvest till
en attraktiv motpart för kvalificerade investerare och finansiella institutioner. För
medlemskap i Föreningen krävs att en medlem bidrar med en kapitalinsats genom en
obligatorisk medlemsinsats. Region Gotlands medlemsinsats uppgår för närvarande
till 52 202 700 kr motsvarande 900 kr per invånare (antal invånare per 2016-12-31).
Under 2018 startade Kommuninvest Ekonomisk förening och Kommuninvest i
Sverige AB en utredning kring kapitalbehov, kapitalisering och kapitalmål. Med
antaganden om kommunernas och regionernas investeringsbehov, Kommuninvests
egen utlåningsprognos och ett antagande om en viss successiv ökning av antalet
medlemmar, så beslutade föreningsstämman om ändringar för att möjliggöra
Kommuninvests fortsatta kapitalisering och uppnå de krav som de regulativa
myndigheterna har på kravet av att hålla kapital.
Vid föreningsstämman 2020 beslutades om en ändring av stadgarna så att en enda
nivå på kapitalinsatsen i form av obligatorisk medlemsinsats ska gälla för samtliga
medlemmar. Den nya nivån uppgår till 1 300 kronor per invånare för kommuner och
260 kronor per invånare för regioner, vilket samtliga medlemmar ska ha uppnått vid
utgången av 2024. Föreningen har kategoriserat Region Gotland som kommun.
Föreningen har bestämt att antal invånare 31/12 2016 ska ligga till grund för
forts

16 (39)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-01-14

RS AU § 8 forts
RS 2020/1350

beräkningen av den kapitalinsats som Region Gotland ska betala. Det innebär att
regionen ska betala 5 800 300 kr per år under 2021 till 2024. Inbetalning skall ske
efter avisering från Kommuninvest och betalning ska vara Föreningen tillhanda
senast 30/6 respektive år. Totalt kommer kapitalinsatsen att öka med 23 201 200 kr
till 75 403 900 kr. Kapitalinsatsen belastar inte regionens resultat utan påverkar bara
likviditeten. Regionen får ränta på insatskapitalet.
Region Gotlands medlemskap i Kommuninvest Ekonomisk förening möjliggör
tillgång till krediter med förmånliga räntevillkor. De senaste åren har Kommuninvest
alltid lämnat de lägsta priserna vid offertförfrågningar i samband med omsättning av
lån eller nyupplåning. Medlemskapet innebär att kapitalinsats är obligatorisk och ska
betalas enligt föreningsstämmans beslut. Kapitalinsatsen belastar inte regionens
resultat utan påverkar bara likviditeten. Medlemmarna får ränta på insatskapitalet.
Räntesatsen beslutas årligen av föreningsstämman. För 2020 är räntan 1,75 procent.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är en mycket bra nivå för en räntebärande placering givet andra jämförbara placeringsalternativ på marknaden.
Förutom ränta på insatskapitalet finns möjlighet att få återbäring baserad på
medlemmens genomsnittliga låneskuld. Region Gotland har erhållit utdelning de
senaste fem åren. Regionstyrelseförvaltningen anser att ett fortsatt medlemskap i
Kommuninvest Ekonomisk förening är till stor nytta för Region Gotland och
rekommenderar att medlemskapet bibehålls genom att kapitalinsats erläggs enligt
Föreningens kapitalplan för 2021-2024.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

PM. Kapitalisering av Kommuninvest Ekonomisk Förening, 2020-09-03
Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-23
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1443
4 januari 2021

Patrik Pettersson

Regionstyrelsen

Revidering. Författningssamling för Region Gotland, taxa med
avgifter inom socialtjänsten, myndighetsavdelningen
Förslag till beslut i regionfullmäktige

•

Regionfullmäktige antar socialnämndens förslag till Taxa för insatser inom
socialtjänsten, myndighetsavdelningen att gälla från och med den 1 mars 2021.

Ärendet

Av 8 kap. socialtjänstlagen framgår vilka tjänster som får avgiftsbeläggas och hur
avgiftsunderlag m.m. närmare ska beräknas. Nu gällande hemtjänsttaxa innehåller
inom vissa ramar till stor del en delegation till socialnämnden att årligen fastställa
belopp och att utfärda tillämpningsanvisningar.
Socialnämnden har den 16 september 2020, § 126 utifrån ny rättspraxis och ändrade
arbetssätt vidtagit en översyn av hemtjänsttaxan och beslutat att föreslå
regionfullmäktige att anta en reviderad taxa. I revideringen ingår även ett namnbyte
på taxan till Taxa för insatser inom socialtjänsten, myndighetsavdelningen.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker socialnämndens förslag.
Beslutsunderlag

Socialnämndens beslut den 16 september 2020, § 126
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Författningssamlingen
Socialnämnden
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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 regiongotland@gotland.se
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-16

SON § 126

SON § 126

Revidering. Författningssamling för Region
Gotland, taxa med avgifter inom
socialtjänsten, myndighetsavdelningen

SON 2020/236
SON/AU § 85

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag av reviderad författningssamling
gällande taxa och avgifter och lämnar till Regionfullmäktige för beslut.

Enligt kommunallagen får kommuner och landsting ta ut avgifter för tjänster och
nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som kommuner och
landsting är skyldiga att tillhandahålla får de ta ut avgifter bara om det är särskilt
föreskrivet. Taxor, och grunder för avgiftssättning, av större ekonomisk betydelse ska
fastslås av fullmäktige. Region Gotlands författningssamling gällande taxa och
avgifter inom socialtjänsten är från 2002 och uppdaterad 2003-12-15 och 2012-11-26.
Det finns behov av en revidering då det finns delar som har förändrats och där ny
rättspraxis har gjort att den nuvarande inte är korrekt i sin helhet. I nuvarande
författningssamling är summor för taxa och avgifter angivna. Dessa är i dag ej längre
aktuella.
Den reviderade författningssamlingen är förtydligad, förenklad samt ändrad så att
den stämmer överens med dagens rättspraxis och arbetssätt. I arbetet med att ta fram
en ny version har omvärldsbevakning genomförts genom att bl.a. ta del av andra
kommuners författningssamlingar. Den reviderade författningssamlingen har även
varit på remiss hos regionjuristen.
De stora förändringarna i den nya versionen är att det har gjorts justering gällande
avgift för korttidsboende enligt gällande rättspraxis. En justering har även gjorts
gällande möjlig reducering av avgift för hemtjänst, som nu kan medges om den
enskilde har varit inlagd på sjukhus. Andra förändringar är att det inte längre finns
specificerat i summor i författningssamlingen. Summorna ses över varje år och
beslutas av socialnämnden utifrån beräkning på aktuellt prisbasbelopp och bör därför
inte beskrivas i författningssamlingen. Den nya versionen inkluderar även
hemsjukvårdens avgift vilket inte fanns i den gamla.
Bedömning

Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden godkänner förslaget om ny
författningssamling gällande taxor och avgifter inom socialtjänsten,
myndighetsavdelningen samt att lämna över för beslut till Regionfullmäktige.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-09-16

SON § 126

Konsekvenserna av att inte anta den nya föreskriften är att det även framåt är en
bristfällig och felaktig information till medborgarna och medarbetare.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
Skickas till
Therese Thomsson, myndighetschef
Karolina Romehed, enhetschef mottagningsenheten myndighetsavdelningen
RS Registrator för beslut i Regionfullmäktige
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende SON 2020/236
23 juli 2020

Karolina Romehed

Socialnämnden

Författningssamling för Region Gotland, taxa med avgifter
inom socialtjänsten, myndighetsavdelningen
Förslag till beslut

• Socialnämnden godkänner förvaltningens förslag av reviderad författningssamling
gällande taxa och avgifter och lämnar till Regionfullmäktige för beslut.

Sammanfattning

Enligt kommunallagen får kommuner och landsting ta ut avgifter för tjänster och
nyttigheter som de tillhandahåller. För tjänster och nyttigheter som kommuner
och landsting är skyldiga att tillhandahålla får de ta ut avgifter bara om det är särskilt
föreskrivet. Taxor, och grunder för avgiftssättning, av större ekonomisk betydelse ska
fastslås av fullmäktige. Region Gotlands författningssamling gällande taxa och
avgifter inom socialtjänsten är från 2002 och uppdaterad 2003-12-15 och 2012-11-26.
Det finns behov av en revidering då det finns delar som har förändrats och där ny
rättspraxis har gjort att den nuvarande inte är korrekt i sin helhet. I nuvarande
författningssamling är summor för taxa och avgifter angivna. Dessa är i dag ej längre
är aktuella.
Ärendebeskrivning

Författningssamling gällande taxa och avgifter som Regionfullmäktige antog 201211-26 är inte längre förenlig med dagens rättspraxis och att de summor som finns
angivna är inte längre aktuella.
Den reviderade författningssamlingen är förtydligad, förenklad samt ändrad så att
den stämmer överens med dagens rättspraxis och arbetssätt. I arbetet med att ta fram
en ny version har omvärldsbevakning genomförts genom att bl.a. ta del av andra
kommuners författningssamlingar. Den reviderade författningssamlingen har även
varit på remiss hos regionjuristen.
De stora förändringarna i den nya versionen är att det har gjorts justering gällande
avgift för korttidsboende enligt gällande rättspraxis. I tidigare version anges att man
vid vistelse på korttids över månadsskift endast ska fakturera för en månad. Rådande
rättspraxis är att man bör fakturera för båda månaderna. Förvaltningen har följt
utvecklingen och arbetar efter rådande rättspraxis sedan flera år tillbaka. En justering
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende SON 2020/236

har även gjorts gällande möjlig reducering av avgift för hemtjänst, som nu kan
medges om den enskilde har varit inlagd på sjukhus.
Andra förändringar är att det inte längre finns specificerat i summor i
författningssamlingen. Summorna ses över varje år och beslutas av socialnämnden
utifrån beräkning på aktuellt prisbasbelopp och bör därför inte beskrivas i
författningssamlingen. Den nya versionen inkluderar även hemsjukvårdens avgift
vilket inte fanns i den gamla.
Bedömning

Förvaltningens förslag till beslut är att socialnämnden godkänner förslaget om ny
författningssamling gällande taxor och avgifter inom socialtjänsten,
myndighetsavdelningen samt att lämna över för beslut till Regionfullmäktige.
Konsekvenserna för att inte anta den nya föreskriften är att vi även framåt har en
bristfällig och felaktig information till medborgarna och medarbetare.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse – Författningssamling, taxor och avgifter, daterad 23juli 2020.
Uppdaterad författningssamling för Region Gotland taxa med avgifter inom
socialtjänsten, myndighetsavdelningen.
Tidigare författningssamling för Region Gotland taxa med avgifter inom
socialtjänsten, myndighetsavdelningen.
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
Therese Thomsson, myndighetschef
Karolina Romehed, enhetschef mottagningsenheten myndighetsavdelningen
RS Registrator för beslut i Regionfullmäktige
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Författningssamling för Region Gotland
Taxa med avgifter inom socialtjänsten, myndighetsavdelningen

Taxa för insatser inom socialtjänsten, myndighetsavdelningen
Antagen kommunfullmäktige 020422, reviderad 031215, 121126 samt 201216.

Avgifter för insatser inom socialtjänst, myndighetsavdelningen
Avgiftsuttaget för insatser enligt socialtjänstlagen inom myndighetsavdelningen och
hemsjukvården inryms fr.o.m. den 1 juli 2002 i Region Gotlands hemtjänsttaxa. Avgiften för
hemtjänst och måltider baseras på taxa fastställd av regionen, och åläggs socialnämnden att
årligen fastställa. Den maximala hemtjänstavgiften räknas upp fortlöpande årligen till följd av
förändringar i prisbasbeloppet som fastställs på nationell nivå.
Avgiften prövas individuellt genom att den enskilde lämnar upplysningar om sin ekonomiska
situation på särskild inkomstblankett.

Avgift hemtjänst i ordinärt boende och i särskilt boende
För insatsen hemtjänst baseras avgiften på den omfattning som den enskilde bedöms vara i
behov av. Omfattning framgår av biståndsbeslut.
För personer som utöver insatsen hemtjänst också har insatser i form av exempelvis riktad
dagverksamhet, ledsagning och/eller korttidsplats/korttidsboende (nedan kallad korttidsplats)
räknas dessa samman till en och samma avgift.

Avgift för insatser
Korttidsplats
För personer med enbart insatsen korttidsplats debiteras avgift för hemtjänst i enlighet med
gällande regelverk samt att en särskild avgift för måltider tillkommer. Individuell bedömning
kan göras om insatsen avbryts i förtid.
För personer med både hemtjänstinsats i ordinärt boende och korttidsplats ska vid
avgiftsberäkningen, maxavgiftskontroll justera så att endast en avgift för hemtjänst utgår.

Dagverksamhet för personer med demenssjukdom
För personer med enbart insatsen dagverksamhet debiteras avgift för hemtjänst i enlighet med
gällande regelverk.
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För personer med både hemtjänstinsats i ordinärt boende och riktad dagverksamhet ska vid
avgiftsberäkningen maxavgiftskontroll justera så att endast en avgift för hemtjänst utgår.
En särskild avgift för måltider tillkommer.

Trygghetslarm
För personer med trygghetslarm som insats debiteras en fast avgift per påbörjad
kalendermånad.
Trygghetslarm ingår i maxavgiften.

Matdistribution
Insatsen matdistribution debiteras som abonnemang med fast avgift beräknat per
kalendermånad.
Matdistribution är ett abonnemang och justering pga. uppehåll görs endast vid sjukhusvistelse.

Måltider
Särskild avgift för måltider i särskilt boende, korttidsplats och dagverksamhet tas ut.
Avgift för måltider på särskilt boende består av två delar; livsmedel och tillagning. Livsmedel
beräknas utifrån fastställd schablon. Tillagning beräknas utifrån självkostnad för tillagning
och distribution.
Vid förbehållsberäkningen ska justering ske med anledning av uppkomna merkostnader på
grund av måltidsavgifter.

Hemsjukvård
För personer inskrivna i hemsjukvården debiteras en fast avgift per påbörjad kalendermånad.
Hemsjukvårdsavgiften ingår i maxavgiften.

Avgiftsfria insatser




Samtalstillsyn
Avgiftsfri avlösning, begränsat antal timmar
Trygghetsplats
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Allmänna bestämmelser
Ändring av avgift
Huvudregeln är att en ändring av avgiften ska ske den månaden då ändringen uppstår. Om
ändringen inte avser hel månad ska avgiften justeras till den faktiska avgiften som ändringen
avser. När regionen får in uppgifter om ändrade förhållanden kan avgiften justeras.
Minimibeloppets schablondel ska ändras i takt med förändringar i prisbasbeloppet.
Nivån i högkostnadsskyddet ändras i takt med prisbasbeloppet.

Avgiftsunderlag
Avgiftsunderlag för barn som är beviljade biståndsinsatser enligt socialtjänstlagen
Avgiften beräknas på föräldrarnas inkomst oavsett om de är gifta, sammanboende eller om
föräldrarna är särboende eller skilda men har gemensam vårdnad som innebär att barnet bor
veckovis eller liknande hos respektive förälder. I beräkningsunderlaget räknas hälften av
föräldrarnas sammanlagda inkomst, hälften av bostadskostnad, hälften av minimibelopp och
hälften av tillägg för flerpersonshushåll.

Skatt
Avdrag sker utifrån aktuell skattetabell inklusive kyrkoskatt.

Generell justering av minimibelopp
Justering av minimibeloppet för personer under 65 år
Denna grupp är berättigade till ett generellt tilläggsbelopp för livsmedel som för
ensamstående ska vara 1/12 av 0,097 gånger prisbasbeloppet och för makar/sambor/reg.
partners ska det vara 1/12 av 0,081 gånger prisbasbeloppet.

Justering av förbehållsbeloppet för personer som erhåller biståndet matdistribution,
dagverksamhet, korttidsplats och särskilt boende
De som beviljats matdistribution, dagverksamhet, korttidsplats eller särskilt boende beräknas
med ett så kallat måltidstillägg. Detta innebär en generell höjning av förbehållsbeloppet, som
utgörs av mellanskillnaden mellan den avgift som erläggs till kommunen för maten och
Konsumentverkets schablonbelopp för livsmedel.
Ingen ansökan behövs för denna typ av höjning av förbehållsbeloppet.
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Reducerad avgift
För de fall den enskildes avgiftsutrymme inte medger fullt avgiftsuttag ska avgiften reduceras
enligt följande och i angiven ordning:
Ordinärt boende
1.
2.
3.
4.

Reducering av hemtjänstavgift
Trygghetslarm
Hemsjukvårdsavgift
Reducering av måltidsavgift, om den enskilde inte har fullt minimibelopp.

Särskilt boende
1. Reducering av hemtjänstavgift
2. Reducering av måltidsavgift, om den enskilde inte har fullt minimibelopp.
Hyra reduceras inte. Den enskilde hänvisas att ansöka om bostadstillägg, bostadsbidrag eller
ekonomiskt bistånd.

Reducerad avgift vid frånvaro
Reducerad avgift för hemtjänst kan medges om den enskilde en vecka i förväg meddelar att
hen avsäger sig insatsen under en period om minst 14 kalenderdagar i följd. En reducerad
avgift för hemtjänst kan även medges om den enskilde har varit inlagd på sjukhus, enligt
gällande riktlinjer. Den enskilde ska själv inkomma med underlag för kostnaden.
Avgift för trygghetslarm reduceras inte vid frånvaro.
Avgift för matdistribution reduceras endast vid sjukhusvistelse.

Dubbla bostadskostnader vid inflyttning till särskilt boende
Reducering sker efter ansökan om individuell prövning. Vid prövning av en eventuell
reducering av hemtjänst- och måltidsavgiften i särskilt boende ska den enskildes möjlighet att
övergångsvis inte kunna betala dubbla bostadskostnader framgå av avgiftsutredningen.
Den enskilde ska medges reducering i första hand av hemtjänstavgift, därefter reduceras
måltidsavgiften. Högst kan reducering göras med ett belopp motsvarande bostadskostnaden
för den ursprungliga bostaden.
Reducering är tillfällig och kan beviljas i högst tre månader. Ansökan bör inkomma
Socialförvaltningen senast 30 dagar från och med det inflyttningsdatum som erbjudits av
Borådet.
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Makar/sambo/registrerad partner med skilda bostäder
Om makar/sambor/registrerade partners har skilda bostäder till följd av att den ene bor i
särskilt boende, räknas makarna som ensamstående. Förbehållsbeloppet ska fastställas så att
den hemmavarande har ekonomiska möjligheter att bo kvar.

Parboende eller medboende i särskilt boende
Om båda parter har omfattande behov och beviljats särskilt boende finns möjlighet till
parboende i gemensamt rum, i mån av plats. Avgift beräknas utifrån de riktlinjer som ligger
till grund för detta.
Om enbart ena parten har omfattande omvårdnadsbehov och beviljas särskilt boende finns det
möjlighet till medboende, i mån av plats. Avgiften beräknas utifrån de riktlinjer som ligger till
grund för detta.

Uppgiftsskyldighet
Har den enskilde lämnat oriktiga uppgifter på inkomstblanketten som medfört att för låg
avgift beräknats, räknas avgiften om från den period som avgiften beräknats för lågt. På
inkomstblanketten informeras den enskilde om att det är ett lagbrott att lämna oriktiga
inkomstuppgifter.
Felaktigt avgiftsuttag i övriga fall justeras enligt följande:



För lågt uttagen avgift – justeras max 3 år retroaktivt.
För högt uttagen avgift – justeras max 10 år retroaktivt.

Avvikelse från taxan
Socialnämnden har rätt att avvika från dessa bestämmelser om synnerliga skäl föreligger.

Kompletterande tillämpningsanvisningar
Socialnämnden får besluta om kompletterande tillämpningsanvisningar.
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Överklagande
Socialnämndens beslut om avgift eller förbehållsbelopp kan överklagas till allmän
förvaltningsdomstol enligt 16 kap 3 § socialtjänstlagen.
Beslut om taxesystem fattas av regionfullmäktige. Sådana beslut överklagas genom
laglighetsprövning enligt kommunallagen.
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Definitioner av olika begrepp
Nedan ges förklaring till olika begrepp och fackuttryck som används vad gäller taxor och
avgifter inom socialtjänsten, myndighetsavdelningen.
Avgiftsutrymme: Det maximala avgiftsutrymme som återstår av den enskildes inkomster efter skatt
sedan förbehållsbelopp avräknats. Alltså den enskildes betalningsförmåga.
Förbehållsbelopp: Består av ett minimibelopp och den faktiska bostadskostnaden för att täcka den
enskildes normala levnadskostnader.
Hemtjänst: Personlig omsorg och omvårdnad; tillgodose fysiska, psykiska, sociala behov, hjälp att
äta, dricka, klä sig, förflytta sig, sköta personlig hygien, övriga insatser för att bryta isolering, känna
sig trygg och säker i det egna hemmet, avlösning av anhörig, ledsagning, korttidsplats, riktad
dagverksamhet och trygghetslarm.
Högkostnadsskydd: Den maximala avgiften som den enskilde ska betala enligt lag för samtliga
avgiftsbelagda insatser enligt socialtjänstlagen.
Korttidsplats: Tillfällig vistelse för avlösning, rehabilitering, växelvård. Debiteras som hemtjänst i
ordinärt boende, måltidsavgift tillkommer.
Minimibelopp: Ett belopp som den enskilde har rätt att förbehålla sig av sina egna medel. Beloppet
ska täcka den enskildes normala levnadskostnader, borträknat bostadskostnaden.
- individuell del kan erhållas efter särskild prövning avser till exempel barnfamiljer och kostnad för
god man/förvaltare.
Måltidstillägg: Den kompensation som ges i förbehållsbeloppet för måltider i särskilt boende,
färdiglagad mat, dagverksamhet och korttidsplats.
Ordinärt boende: Bostad (ej särskilt boende) där den enskilde vistas och får insatser utförda.
Prisbasbelopp: Avser det prisbasbelopp som fastställs enligt 1 kap. 6 § lagen om allmän försäkring
(1962:381).
Reducering av avgift: Minskning av den enskildes avgift.
Särskilt boende: Äldreboende med tillgång till personal dygnet runt
Tillämpningsregler: Detaljerade anvisningar som underlag för avgiftsberäkning. Beslutas av
socialnämnden.
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TAXA MED AVGIFTER INOM ÄLDRE- OCH HANDIKAPPOMSORGEN
(HEMTJÄNSTTAXA)

Antagen kommunfullmäktige 2002-04-22. Ändrad 2003-12-15 och
2012-11-26 § 151.

Avgifter inom äldre- och handikappomsorgen
Avgiftsuttaget för insatser enligt socialtjänstlagen inom rubricerade verksamhetsområden
inryms fr.o.m. den 1 juli 2002 i kommunens hemtjänsttaxa. Avgiften för hemtjänst baseras
på självkostnadsprincipen fördelad per timme. Även måltidsavgift har
självkostnadsprincipen som beräkningsgrund. Timbeloppet och måltidsavgifter som skall
uttas efter tillämpning av självkostnadsprincipen bemyndigas social- och omsorgsnämnden
att årligen fastställa. Bostadsavgift inom särskilt boende där hyresförhållande inte
föreligger utgår från prisbasbeloppet enligt nedanstående redovisning. Avgiften för vissa
enstaka insatser utgår med fast belopp som fastställs av kommunfullmäktige.
Hemtjänst i ordinärt boende och i särskilt boende
För insatsen hemtjänst 1 utgår en avgift som grundar sig på omfattningen av insatsen hos
den enskilde. Omfattningen av insatsen framgår av biståndsbeslutet.
För personer med hemtjänst som också har biståndsinsatser i form av exempelvis riktad
dagverksamhet 2, anhörigvårdare, ledsagning och/eller korttidsboende räknas dessa
samman till en avgift.
Avgift för enstaka insatser
Korttidsboende
För personer med enbart insatsen korttidsboende debiteras avgift för hemtjänst enligt ovan.
En särskild avgift utgår för måltider.
För personer med både hemtjänstinsats i ordinärt boende och korttidsboende ska vid
avgiftsberäkningen, förbehållsbeloppet justeras även med hänsyn till måltiderna vid
vistelsen i korttidsboendet.
Riktad dagverksamhet
För personer med enbart insatsen dagverksamhet debiteras en avgift för hemtjänst enligt
ovan. En särskild avgift utgår för måltider.
Anhörigvårdare
För personer med enbart insatsen anhörigvårdare debiteras en avgift för hemtjänst enligt
ovan.

1 Definition av hemtjänst beskrivs närmare i bilaga 1 ”Definitioner av olika begrepp”
2 Målinriktad verksamhet (biståndsbeslut) bland annat för personer med demens.
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Trygghetslarm
För personer med trygghetslarm som insats debiteras en avgift per månad som motsvarar
avgiften för en (1) timmes hemtjänst. Avgiften skall rymmas inom den enskildes
avgiftsutrymme.
Färdiglagad mat
Beslutas som bistånd enligt socialtjänstlagen. Avgift utgår endast för måltider.
Måltider
Särskild avgift för måltider utgår i särskilt boende, korttidsboende, dagverksamhet,
färdiglagad mat.
Bostadsavgift i särskilda boenden där hyreslagen inte är tillämplig
Den enskildes bostadsavgift i enkelrum utan toalett och dusch fastställs per månad till en
tolftedel av 0,5 gånger prisbasbeloppet (år 2002: 1 579 kr).
Den enskildes bostadsavgift i dubbelrum fastställs per månad till en tolftedel av 0,25
gånger prisbasbeloppet (år 2002: 789 kr).

AVGIFTSFRIA BISTÅNDSINSATSER:
Telefonservice
Varuhemsändning
Avlösning för närstående
Ledsagning som enda biståndsinsats
Avgift för måltider
Priset för måltider i särskilt boende med heldygnsomsorg föreslås för år 2002 till
3 000 kr/månad och 100 kr/dygn (schablon för livsmedel = 1 190 kr/mån samt
måltidstillägg = 1 810 kr/mån). Detta bygger på kommunens självkostnad för livsmedel
samt del av kostnaden för tillagning och distribution och är något lägre än den
genomsnittliga självkostnaden för tillagning och distribution av mat då kommunen har
flera mindre tillagningsenheter som drar upp den genomsnittliga kostnaden.

Priset per dygnsportion fördelas enligt följande:
Dygnsportion

Andel av dygnsportion

Konsumentverkets
schablonbelopp för
livsmedel per månad
(ingår i minimibeloppet)
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Frukost

20 %

238 kr

600 kr

Lunch/middag/

40 %

476 kr

Mellanmål

10 %

119 kr

300 kr

Kvällsmål

30 %

357 kr

900 kr

Summa

100%

1 190 kr

3 000 kr

1 200 kr

färdiglagad mat

Avgiften inräknas inte i hemtjänstavgiften. Vid förbehållsberäkningen skall justering ske
med anledning av uppkomna merkostnader på grund av måltidsavgifter.
Allmänna bestämmelser
Ändring av avgift
Huvudregeln är att en ändring av avgiften skall ske månaden efter den månad då
förhållandena som påverkar avgiften har ändrats. Om ändringen hänför sig till hela
månaden skall dock ändringen gälla från och med den månaden. När kommunen får in
uppgifter om ändrade förhållanden ska ett nytt avgiftsbeslut fattas.
Minimibeloppets schablondel skall ändras i takt med förändringar i prisbasbeloppet.
Nivåerna i de två högkostnadsskydden ändras i takt med prisbasbeloppet.
Avgiftsunderlag
Avgiftsunderlag för barn som är beviljade biståndsinsatser enligt socialtjänstlagen

Avgiften beräknas på föräldrarnas inkomst oavsett om de är gifta, sammanboende eller om
föräldrarna är särboende eller skilda men har gemensam vårdnad som innebär att barnet
bor veckovis eller liknande hos respektive förälder. I beräkningsunderlaget tas med hälften
av föräldrarnas sammanlagda inkomst, hälften av bostadskostnad, hälften av minimibelopp
och hälften av tillägg för flerpersonhushåll.”
Skatt

Avdrag sker med aktuell skatt samt begravningsavgift. (Vid bestämmande av
avgiftsunderlag skall avräkning ske av inkomstskatt och avgift till trossamfund samt med
30 procentskatt på överskott i inkomstslaget kapital. Samtliga trossamfunds avgifter
avräknas schablonmässigt med det procenttal som gäller för kyrkoavgiften i den
församling den enskilde är folkbokförd. Avräkning skall göras oavsett om vårdtagaren är
medlem i trossamfund eller ej).
Generell justering av minimibelopp
Justering av minimibeloppet för personer under 65 år
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Denna grupp är berättigade till ett generellt tilläggsbeloppet för livsmedel som för
ensamstående skall vara 1/12 av 0,097 gånger prisbasbeloppet och för makar/sambor/reg.
partners skall det vara 1/12 av 0,081 gånger prisbasbeloppet.
Justering av minimibeloppet för personer som erhåller biståndet färdiglagad mat

Biståndsformen matdistribution utgår och ersätts med begreppet färdiglagad mat. Denna
grupp erhåller s.k. måltidstillägg vilket innebär en generell höjning av minimibeloppet som
utgör mellanskillnaden mellan den avgift som erläggs till kommunen för maten och
Konsumentverkets schablonbelopp för livsmedel. Beloppen framgår ovan i tabellen under
avsnittet Avgift för måltider.
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Reducering av hemtjänstavgift för korttidsboende över månadsskifte
För det fall en period av korttidsboende sträcker sig över månadsskifte så skall endast en
(1) hemtjänstavgift uttas för hela perioden - maximalt 30 dagar i följd, under förutsättning
att den enskilde inte har ytterligare hemtjänstinsatser. Avgift debiteras för den
kalendermånad som korttidsperioden påbörjas.
Generell reducering av avgift
För de fall den enskildes minimibelopp inte medger att fullt avgiftsuttag ska avgiften reduceras enligt följande och i den angivna
ordningen:

Ordinärt boende Särskilt boende
1. Reducering av hemtjänstavgiften (oavsett biståndsform).
2. Reducering av måltidsavgiften. Om den enskilde inte har fullt minimibelopp kan reducering
medges, dock högst med belopp motsvarande livsmedelsandelen i måltidsavgiften (f.n. 1 190
kr/månad).
Hyran reduceras inte. Den enskilde hänvisas att ansöka om försörjningsstöd.
Särskilt boende utan hyresförhållande
1. Reducering av hemtjänstavgiften (oavsett biståndsform).
2. Reducering av bostadsavgiften.
3. Reducering av måltidsavgiften. Om den enskilde inte har fullt minimibelopp kan reducering
medges, dock högst med belopp motsvarande livsmedelsandelen i måltidsavgiften (f.n. 1 190
kr/månad).

Tillfällig reducering av avgift
Beslut om avgiftsreducering ska vara tidsbegränsat.
Reducering av avgift vid frånvaro
Reducering av avgift för hemtjänst kan medges om den enskilde en vecka i förväg
meddelar att hon/han avsäger sig insatsen under en eller flera perioder om 30
kalenderdagar i följd.
Dubbla bostadskostnader vid inflyttning till särskild boendeform
Reducering sker efter ansökan och individuell prövning enligt delegationsordning.
Vid prövning om eventuell reducering av hyra i särskilt boende ska vid avgiftsutredningen
framgå den enskildes möjlighet att övergångsvis kunna betala dubbla hyror eller hyra och
bostadsavgift. Reducering av hyra/bostadsavgift sker om den enskilde endast har kontanter
eller lätt realiserbara tillgångar motsvarande ett värde av högst ett basbelopp.
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Den enskilde skall medges reducering i första hand av hyra/bostadsavgift så att
hyreskostnad för ursprungliga bostaden kan betalas med bibehållet minimibelopp. Om inte
minimibeloppet kan bibehållas sker ytterligare reducering av hemtjänstavgift och i sista
hand reducering av måltidsavgift.
Hänsyn make/sambo/registrerad partner med skilda bostäder
Om makar/sambor/registrerade partners har skilda bostäder, t ex till följd av att den ene bor
i särskilt boende, räknas makarna som ensamstående. Förbehållsbeloppet skall fastställas
så att den kvarboende har ekonomiska möjligheter att bo kvar.
Uppgiftsskyldighet
Har den enskilde lämnat oriktiga uppgifter i inkomstförfrågan som medfört att för låg
avgift beräknats, påförs en tilläggsavgift från den period som avgiften beräknats för lågt,
max 3 år.
Felaktigt avgiftsuttag i övriga fall justeras enligt följande:
för lågt uttagen avgift – justeras max 3 år retroaktivt.
för högt uttagen avgift – justeras avgiften max 10 år retroaktivt.
Avvikelse från taxan
Social- och omsorgsnämnden har rätt att avvika från taxebestämmelserna om synnerliga
skäl föreligger.
Kompletterande tillämpningsanvisningar
Social- och omsorgsnämnden får besluta om kompletterande tillämpningsanvisningar.
Överklagande
Social- och omsorgsnämndens beslut om enskilds avgift eller förbehållsbelopp kan
överklagas till allmän förvaltningsdomstol enligt 16 kap 3 § socialtjänstlagen.
Beslut om taxesystem fattas av kommunfullmäktige. Sådana beslut överklagas genom
laglighetsprövning.
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Definitioner av olika begrepp
Nedan ges förklaring till olika begrepp och fackuttryck som används vad gäller taxor och
avgifter inom äldre- och handikappomsorgen.
Avgiftsutrymme: Det maximala avgiftsutrymme som återstår av den enskildes inkomster efter skatt
sedan förbehållsbelopp avräknats. Alltså den enskildes betalningsförmåga.
Bostadsbidrag:
BTP: Statligt Bostadstillägg till pensionärer.
SBTP: Särskilt bostadstillägg till pensionärer
Bostadsbidrag till barnfamiljer och hushåll utan barn.
Faktisk bostadskostnad: Permanent bostad, ej fritidshus
Förbehållsbelopp: Består av ett minimibelopp och den faktiska bostadskostnaden för att täcka den
enskildes normala levnadsomkostnader.
Hemtjänst:
Personlig omsorg och omvårdnad; tillgodose fysiska, psykiska, sociala behov, hjälp att äta, dricka,
klä sig, förflytta sig, sköta personlig hygien, övriga insatser för att bryta isolering, känna sig trygg
och säker i det egna hemmet, viss ledsagning, avlösning av anhörig
Uppgifter av servicekaraktär; praktisk hjälp med hemmets skötsel, städning, tvätt, hjälp med inköp,
ärenden på post-bankkontor, hjälp med tillredning av måltider, distribution av färdiglagad mat.
Omfattar i övrigt insatser inom äldre- och handikappomsorgen enligt socialtjänstlagen såsom
anhörigvårdare, ledsagare och/eller korttidsboende, riktad dagverksamhet och trygghetslarm.
Högkostnadsskydd: Den maximala avgiften som den enskilde skall betala enligt lag för samtliga
avgiftsbelagda insatser enligt socialtjänstlagen i form av exempelvis hemtjänst (se definition),
dagverksamhet samt kommunal hälso- och sjukvård enligt hälso- och sjukvårdslagen.
Högkostnadsskydd för bostad (bostadsavgift): Den maximala avgiften för bostad i särskilt boende
som ej omfattas av hyreslagen.
Korttidsboende: Tillfällig vistelse i särskilt boende för avlösning, rehabilitering, växelvård. Räknas
som hemtjänst.
Minimibelopp: Ett belopp som den enskilde har rätt att förbehålla sig av sina egna medel. Beloppet
ska täcka den enskildes normala levnadskostnader, förutom bostadskostnaden.
Består av
- schabloniserad del motsvarande en tolftedel av 1,294 gånger basbeloppet per månad för
ensamstående samt en tolftedel av 1,084 gånger basbeloppet per månad för var och en av makar
och sambor.
- individuell del (ej fastställt belopp enligt lag) kan erhållas efter särskild prövning t.ex. för yngre
personer, barnfamiljer, vid högre matkostnad, kostnad för god man.
Måltidstillägg: Den kompensation som ges i minimibelopp (individuellt tillägg) för
måltider i särskilt boende, färdiglagad mat, dagverksamhet och korttidsboende.
Normalpension: Folkpension och pensionstillskott.
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Ordinärt boende: Eget boende i det vanliga bostadsbeståndet.
Prisbasbelopp: Avses det prisbasbelopp som fastställs enligt 1 kap. 6 § lagen om allmän försäkring
( 1962:381).
Reducering av avgift: Minskning av den enskildes avgift.
Sambo: Sammanboende under äktenskapsliknande förhållanden.
Särskilda boendeformer: Servicehus, servicelägenheter, sjukhem, ålderdomshem samt
gruppboende för personer med demens.
Tillämpningsregler: Detaljerade anvisningar som underlag för avgiftsberäkning. Beslutas av
social- och omsorgsnämnden.
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-01-14

RS AU § 9

Revidering. Författningssamling för Region
Gotland, taxa med avgifter inom socialtjänsten, myndighetsavdelningen

RS 2020/1443

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
x

Socialnämndens förslag till Taxa för insatser inom socialtjänsten, myndighetsavdelningen antas och gäller från och med den 1 mars 2021.

Av 8 kap. socialtjänstlagen framgår vilka tjänster som får avgiftsbeläggas och hur
avgiftsunderlag m.m. närmare ska beräknas. Nu gällande hemtjänsttaxa innehåller
inom vissa ramar till stor del en delegation till socialnämnden att årligen fastställa
belopp och att utfärda tillämpningsanvisningar. Socialnämnden har den 16 september
2020, § 126 utifrån ny rättspraxis och ändrade arbetssätt vidtagit en översyn av hemtjänsttaxan och beslutat att föreslå regionfullmäktige att anta en reviderad taxa. I
revideringen ingår även ett namnbyte på taxan till Taxa för insatser inom socialtjänsten, myndighetsavdelningen.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker socialnämndens förslag.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Socialnämnden 2020-09-16, § 126
Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-04
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1991
4 januari 2021

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Allmän avgiftsbefrielse för rekommenderad
screeningverksamhet
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Screeningverksamhet i hälso- och sjukvården som utförs enligt nationella
rekommendationer ska vara avgiftsfri från och med 2021-04-01.

Sammanfattning

Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att screeningverksamhet som utförs
enligt nationella rekommendationer ska vara avgiftsfri. Hälso- och sjukvården på
Gotland har idag fyra aktiva screeningprogram. Screening avseende bröstcancer,
livmoderhalscancer, tjock- och ändtarmscancer och bukaortaaneurysm. Alla fyra
program rekommenderas av Socialstyrelsen. Programmet för bukaortaaneurysm har
på Gotland en avgift på 200 kronor. Övrig screening är idag avgiftsfri.
Socialstyrelsen har i uppdrag att ta fram rekommendationer om införandet av
nationella screeningprogram. Det är dock upp till varje region att bestämma om och
när ett screeningprogram ska startas. Syftet med rekommendationerna är att nå
nationell samordning kring screening och skapa förutsättningar för en jämlik vård.
Effekten av en eventuell avgift har diskuterats men en sammantagen bedömning är
att det finns en viss risk för att avgifter i screeningprogrammen leder till att färre
personer deltar i programmen och att detta förhållande förstärks i vissa
socioekonomiska grupper. Intäktsbortfallet beräknas till cirka 80 000 kronor men
kompenseras av lägre kostnader vid endast ett fall av tidigt upptäckt aortaaneurysm.
Avgiftsbefrielsen gäller endast den initiala undersökning som görs generellt enligt
programmen. Eventuell fortsatta undersökningar och behandlingar som görs som
resultat av den första undersökningen, har samma avgift som övrig vård och
behandling.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot hälso- och sjukvårdsnämndens
förslag.
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot nämndens förslag och stödjer
hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning om att intäktsminskningen hämtas
hem genom att tidigt upptäcka fall av aortaaneurysm. Varje år genomförs cirka 350400 screeningar. Borttagandet av avgiften ger ett intäktsbortfall på 80 000 kronor vid
400 undersökningar. Det räcker med att endast en tidig upptäckt av aortaaneurysm
för att kompensera för intäktsbortfallet.

Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-12-15 § 164
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-12-15

HSN § 164

HSN § 164

Allmän avgiftsbefrielse för rekommenderad
screeningverksamhet

HSN 2020/735
HSN-AU § 182

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att:
• screeningverksamhet som utförs enligt nationella rekommendationer ska vara
avgiftsfri.
• denna avgiftsbefrielse ska tillämpas från och med 2021-04-01.

Socialstyrelsen har i uppdrag att ta fram rekommendationer om införandet av
nationella screeningprogram. Det är dock upp till varje region att bestämma om och
när ett screeningprogram ska startas. Syftet med rekommendationerna är att nå
nationell samordning kring screening och skapa förutsättningar för en jämlik vård.
Hälso- och sjukvården på Gotland idag fyra aktiva screeningprogram. Screening
avseende bröstcancer, livmoderhalscancer, tjock- och ändtarmscancer och
bukaortaaneurysm. Alla fyra program rekommenderas av Socialstyrelsen.
Programmet för bukaortaaneurysm har på Gotland en avgift på 200 kronor. Övrig
screening är idag avgiftsfri. Målgruppen för bukaorta-screening är 65-åriga män.
Varje år beräknas Regionen genomföra 350-400 sådana screeningar. Borttagandet av
avgiften ger således ett intäktsbortfall på 80 000 kronor vid 400 undersökningar.
Som grund för socialstyrelsens rekommendationer beräknas, vid införanden och vid
löpande utvärderingar, nyttan av en specifik screeningverksamhet med en
hälsoekonomisk analys. Vid en sådan analys ska den samhällsekonomiska nyttan
överstiga kostnaden. Den hälsoekonomiska effekten av en eventuell avgift är att den
kan påverka vilka personer i den tilltänkta målgruppen som programmet når. Antalet
personer som programmet når kan också påverkas.
Hur stor en sådan påverkan är har diskuterats. Olika studier ger lite olika svar på
frågan men en sammantagen bedömning torde vara att det finns en viss risk för att
avgifter i screeningprogrammen leder till att färre personer deltar i programmen och
att detta förhållande förstärks i vissa socioekonomiska grupper.
Sedan 2016 kan Regeringen via Socialdepartementet utfärda förordning om att vissa
screeningprogram skall vara avgiftsfria. Idag gäller enligt förordning SFS 2016:660,
avgiftsfrihet för screening av bröstcancer och enligt förordning SFS 2019:313,
avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer.
Regionen kan i varje läge besluta om screening utöver de av Socialstyrelsen
rekommenderade. Om så sker föreslås att man i dessa beslut, även beslutar om
huruvida sådana åtgärder skall vara avgiftsbelagda eller inte.
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HSN § 164

Avgiftsbefrielsen gäller endast den initiala undersökning som görs generellt enligt
programmen. Eventuell fortsatta undersökningar och behandlingar som görs som
resultat av den första undersökningen, har samma avgift som övrig vård och
behandling.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att de program som rekommenderas av Socialstyrelsen
är tillräckligt hälsoekonomiskt styrkta att ha en större samhällsnytta än kostnad och
att målsättningen därmed är att så många som möjligt i programmets målgrupp skall
delta i programmet. Ett generellt beslut om avgiftsbefrielse av de nationellt
rekommenderade screeningprogrammen förenklar införandeprocessen av
programmen och undanröjer risker kring att eventuella avgifter begränsar
programmens effektivitet.
Förvaltningens bedömning är att intäktsbortfallet på cirka 80 000 kronor vilket blir
den ekonomiska effekten av beslutet arbetas in i hälso- och sjukvårdens internbudget
och att denna intäktsminskning har hämtats hem i utebliven kostnad vid endast ett
fall av tidigt upptäckt aortaaneurysm.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 182
Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att:
• screeningverksamhet som utförs enligt nationella rekommendationer ska vara
avgiftsfri.
• denna avgiftsbefrielse ska tillämpas från och med 2021-04-01.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 23 november 2020
Skickas till
Regionfullmäktige

2 (2)

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

HSN 2020/735
23 november 2020

Yvonne Skovshoved
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Allmän avgiftsbefrielse för rekommenderad
screeningverksamhet
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att:



Föreslå Regionfullmäktige att screeningverksamhet som utförs enligt
nationella rekommendationer skall vara avgiftsfri.
Föreslå Regionfullmäktige att denna avgiftsbefrielse ska tillämpas från och
med 2021-04-01.

Sammanfattning

Socialstyrelsen har i uppdrag att ta fram rekommendationer om införandet av
nationella screeningprogram. Det är dock upp till varje region att bestämma om och
när ett screeningprogram ska startas. Syftet med rekommendationerna är att nå
nationell samordning kring screening och skapa förutsättningar för en jämlik vård.
Hälso- och sjukvården på Gotland idag fyra aktiva screeningprogram. Screening
avseende bröstcancer, livmoderhalscancer, tjock- och ändtarmscancer och
bukaortaaneurysm. Alla fyra program rekommenderas av Socialstyrelsen.
Programmet för bukaortaaneurysm har på Gotland en avgift på 200 kronor. Övrig
screening är idag avgiftsfri. Målgruppen för bukaorta-screening är 65-åriga män.
Varje år beräknas Regionen genomföra 350-400 sådana screeningar. Borttagandet av
avgiften ger således ett intäktsbortfall på 80 000 kronor vid 400 undersökningar.
Som grund för socialstyrelsens rekommendationer beräknas, vid införanden och vid
löpande utvärderingar, nyttan av en specifik screeningverksamhet med en
hälsoekonomisk analys. Vid en sådan analys ska den samhällsekonomiska nyttan
överstiga kostnaden. Den hälsoekonomiska effekten av en eventuell avgift är att den
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kan påverka vilka personer i den tilltänkta målgruppen som programmet når. Antalet
personer som programmet når kan också påverkas.
Hur stor en sådan påverkan är har diskuterats. Olika studier ger lite olika svar på
frågan men en sammantagen bedömning torde vara att det finns en viss risk för att
avgifter i screeningprogrammen leder till att färre personer deltar i programmen och
att detta förhållande förstärks i vissa socioekonomiska grupper.
Sedan 2016 kan Regeringen via Socialdepartementet utfärda förordning om att vissa
screeningprogram skall vara avgiftsfria. Idag gäller enligt förordning SFS 2016:660,
avgiftsfrihet för screening av bröstcancer och enligt förordning SFS 2019:313,
avgiftsfrihet för screening för livmoderhalscancer.
Regionen kan i varje läge besluta om screening utöver de av Socialstyrelsen
rekommenderade. Om så sker föreslås att man i dessa beslut, även beslutar om
huruvida sådana åtgärder skall vara avgiftsbelagda eller inte.
Avgiftsbefrielsen gäller endast den initiala undersökning som görs generellt enligt
programmen. Eventuell fortsatta undersökningar och behandlingar som görs som
resultat av den första undersökningen, har samma avgift som övrig vård och
behandling.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att de program som rekommenderas av Socialstyrelsen
är tillräckligt hälsoekonomiskt styrkta att ha en större samhällsnytta än kostnad och
att målsättningen därmed är att så många som möjligt i programmets målgrupp skall
delta i programmet. Ett generellt beslut om avgiftsbefrielse av de nationellt
rekommenderade screeningprogrammen förenklar införandeprocessen av
programmen och undanröjer risker kring att eventuella avgifter begränsar
programmens effektivitet.
Förvaltningens bedömning är att intäktsbortfallet på cirka 80 000 kronor vilket blir
den ekonomiska effekten av beslutet arbetas in i hälso- och sjukvårdens internbudget
och att denna intäktsminskning har hämtats hem i utebliven kostnad vid endast ett
fall av tidigt upptäckt aortaaneurysm.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 23 november 2020
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionfullmäktige
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-01-14

RS AU § 10

Allmän avgiftsbefrielse för rekommenderad
screeningverksamhet

RS 2020/1991

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
x

Screeningverksamhet i hälso- och sjukvården som utförs enligt nationella
rekommendationer ska vara avgiftsfri från och med 2021-04-01.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har föreslagit att screeningverksamhet som utförs
enligt nationella rekommendationer ska vara avgiftsfri. Hälso- och sjukvården på
Gotland har idag fyra aktiva screeningprogram. Screening avseende bröstcancer,
livmoderhalscancer, tjock- och ändtarmscancer och bukaortaaneurysm. Alla fyra
program rekommenderas av Socialstyrelsen. Programmet för bukaortaaneurysm har
på Gotland en avgift på 200 kronor. Övrig screening är idag avgiftsfri.
Socialstyrelsen har i uppdrag att ta fram rekommendationer om införandet av
nationella screeningprogram. Det är dock upp till varje region att bestämma om och
när ett screeningprogram ska startas. Syftet med rekommendationerna är att nå
nationell samordning kring screening och skapa förutsättningar för en jämlik vård.
Effekten av en eventuell avgift har diskuterats men en sammantagen bedömning är
att det finns en viss risk för att avgifter i screeningprogrammen leder till att färre
personer deltar i programmen och att detta förhållande förstärks i vissa socioekonomiska grupper. Intäktsbortfallet beräknas till cirka 80 000 kronor men
kompenseras av lägre kostnader vid endast ett fall av tidigt upptäckt aortaaneurysm.
Avgiftsbefrielsen gäller endast den initiala undersökning som görs generellt enligt
programmen. Eventuell fortsatta undersökningar och behandlingar som görs som
resultat av den första undersökningen, har samma avgift som övrig vård och
behandling.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot hälso- och sjukvårdsnämndens
förslag.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot nämndens förslag och stödjer
hälso- och sjukvårdsförvaltningens bedömning om att intäktsminskningen hämtas
hem genom att tidigt upptäcka fall av aortaaneurysm. Varje år genomförs cirka
350-400 screeningar. Borttagandet av avgiften ger ett intäktsbortfall på 80 000 kronor
vid 400 undersökningar. Det räcker med att endast en tidig upptäckt av aortaaneurysm för att kompensera för intäktsbortfallet.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-01-14

RS AU § 10 forts
RS 2020/1991
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-12-15, § 164
Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-04

20 (39)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1992
4 januari 2021

Ulrika Jansson

Regionstyrelsen

Avgiftsbefrielse för personer upp till 24 år för besök inom
specialiserad psykiatrisk vård
Förslag till beslut i regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Personer 24 år eller yngre befrias från sådana vårdavgifter som avses i Hälso- och
sjukvårdslag (2017:30) 17 Kap §1 (patientavgifter), vid besök inom den
specialiserade psykiatriska vården.
• Avgiftsbefrielse gäller från och med 2021-04-01.

Sammanfattning

Enligt uppdrag i handlingsplanen för suicidprevention har hälso- och
sjukvårdsnämnden utrett och nu föreslagit avgiftsfria besök inom psykiatrin för
personer 24 år eller yngre.
I handlingsplanen, som fastställdes av regionfullmäktige 2020-10-26, anges att
insatser behövs för att undvika att personer som har behov av psykiatrisk vård, inte
söker vård eller avslutar vårdkontakten när de fyller 18 år. Psykiatrin bedömer att en
betydande orsak till avslut av vårdkontakt eller att unga vuxna inte söker vård, är att
vårdkontakterna blir avgiftsbelagda i samband med 18-årsdagen.
Vid en jämförelse med andra regioner framkommer att en region (JämtlandHärjedalen) har infört avgiftsbefrielse för personer upp till 22 år samt att nybesök på
ungdomspsykiatrisk mottagning i Halland är avgiftsfria för ungdomar mellan 16 och
25 år. I övriga regioner följer avgiften den generella åldersgränsen för avgiftsbefrielse
för barn och ungdomar.
Intäktsbortfallet från besök av ungdomar mellan 18 och 24 år beräknas till cirka
350 000 kronor. Detta medför behov av effektivisering på motsvarande belopp vilket
kommer att arbetas in i hälso- och sjukvårdsnämndens budget för 2021.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot hälso- och sjukvårdsnämndens
förslag att inför avgiftsbefrielse för ungdomar upp till 24 år vid besök i den
specialiserade psykiatriska vården.
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Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot hälso- och sjukvårdsnämndens
förslag att införa avgiftsbefrielse för ungdomar upp till 24 år vid besök i den
specialiserade psykiatriska vården.
Regelbunden uppföljning av antalet besök i den här åldersgruppen bör dock göras
framåt för att säkerställa att ungdomar söker vård i större utsträckning än nu och inte
avslutar sin vårdkontakt.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-12-15 § 165

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Regionstyrelseförvaltningen enhet social hållbarhet
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-12-15

HSN § 165

HSN § 165

Avgiftsbefrielse för psykiatri till och med 24
år

HSN 2020/736
HSN-AU § 183

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå regionfullmäktige att
• personer 24 år eller yngre är befriade från sådana vårdavgifter som avses i Hälsooch sjukvårdslag (2017:30) 17 Kap §1 (patient-avgifter), vid besök inom den
specialiserade psykiatriska vården.
• denna avgiftsbefrielse skall tillämpas från och med 2021-04-01.

I den av regionfullmäktige antagna ”Handlingsplan för suicidprevention, Region
Gotland” (RS 2019/974), uppdras åt hälso- och sjukvårdsnämnden att utreda
konsekvenser av och möjlighet för avgiftsfria besök inom psykiatrin till och med 24
år.
Psykiatrin gjorde i samband med arbetet med handlingsplanen, bedömningen att en
betydande orsak till avslut av vårdkontakt eller att unga vuxna inte söker vård, är att
vårdkontakterna blir avgiftsbelagda i samband med 18-årsdagen.
År 2019 gjorde åldersgruppen 18 till 24 år 6 297 besök i den specialiserade psykiatrin
Besöken gjordes av 662 individer. Av dessa besök är 5 050 redan avgiftsfria på grund
av tidigare beslutade avgiftsbefrielser (1 369) för vissa psykiatriska mottagningar eller
på grund av att besöken gjorts med högkostnadsskydd (3 681). De återstående 1 247
besöken gav en sammanlagd intäkt för sjukvården på 353 000 kronor.
Av övriga regioner har idag endast Region Jämtland-Härjedalen en motsvarande
avgiftsbefrielse. Gränsen för avgiftsfrihet inom psykiatrin är där satt till tom 22 år. I
Region Halland är nybesök avgiftsfritt vid ungdomspsykiatrisk mottagning 16-25 år.
Några förslag att höja åldern för avgiftsfrihet inom psykiatrin i övriga regioner verkar
inte finnas, utan den generella åldersgränsen för avgiftsbefrielse av barn- och
ungdom tillämpas. För samtliga regioner utom Region Stockholm och Region
Gotland är den åldersgränsen 19 år eller yngre. I Regions Stockholm, som har
samma åldersgräns för avgiftsbefrielse av barn- och unga som Region Gotland, finns
inga förslag på en höjd åldersgräns inom psykiatrin.
Regionens kassasystem för hantering av avgifter i öppenvård kan i dagsläget inte
hantera åldersgränser för avgiftsbefrielse, som är olika beroende på verksamhet.
Avgiftsbefrielsen för personer mellan 19 och 24 år får därför hanteras manuellt direkt
i kassan, vid varje enskilt besök genom att kassapersonalen aktivt anger att patienten
inte ska betala den avgift som systemet föreslår. En automatisk funktion som
hanterar en särskild åldersgräns för avgiftsfrihet för psykiatrin kan, enligt bedömning
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Hälso- och sjukvårdsnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-12-15

HSN § 165

gjord av TakeCare förvaltningen, tidigast finnas driftsatt 2022-01-01.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att förslaget går i linje med den regionalt framtagna
handlingsplanen för suicidprevention. Förslaget ger dock ett intäktsbortfall som
arbetas in i hälso- och sjukvårdens internbudget för 2021.
Ärendets behandling under mötet

Yrkande
Ordföranden Mats-Ola Rödén (L) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Bakgrund HSN-AU § 183
Resonemang kring ärendet och vilken ålder som avgiftsbefrielsen ska gälla från.
Ärendet lämnas därför öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 17 november 2020
Skickas till
Regionfullmäktige
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

HSN 2020/736
17 november 2020

Yvonne Skovshoved
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Avgiftsärende. Avgiftsbefrielse psykiatri till och med 24 år
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att:
• Föreslå Regionfullmäktige att personer 24 år eller yngre är befriade från sådana
vårdavgifter som avses i Hälso- och sjukvårdslag (2017:30) 17 Kap §1 (patientavgifter), vid besök inom den specialiserade psykiatriska vården.
• Föreslå Regionfullmäktige att denna avgiftsbefrielse skall tillämpas från och med
2021-04-01.

Sammanfattning

I den av Regionfullmäktige antagna ”Handlingsplan för suicidprevention, Region
Gotland” (RS 2019/974), uppdras åt Hälso- och sjukvårdsnämnden att utreda
konsekvenser av och möjlighet för avgiftsfria besök inom psykiatrin till och med 24
år.
Psykiatrin gjorde i samband med arbetet med handlingsplanen, bedömningen att en
betydande orsak till avslut av vårdkontakt eller att unga vuxna inte söker vård, är att
vårdkontakterna blir avgiftsbelagda i samband med 18-årsdagen.
År 2019 gjorde åldersgruppen 18 till 24 år 6 297 besök i den specialiserade psykiatrin
Besöken gjordes av 662 individer. Av dessa besök är 5 050 redan avgiftsfria på grund
av tidigare beslutade avgiftsbefrielser (1 369) för vissa psykiatriska mottagningar eller
på grund av att besöken gjorts med högkostnadsskydd (3 681). De återstående 1 247
besöken gav en sammanlagd intäkt för sjukvården på 353 000 kronor.
Av övriga regioner har idag endast Region Jämtland-Härjedalen en motsvarande
avgiftsbefrielse. Gränsen för avgiftsfrihet inom psykiatrin är där satt till tom 22 år. I
Region Halland är nybesök avgiftsfritt vid Ungdomspsykiatrisk mottagning 16-25 år.
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Några förslag att höja åldern för avgiftsfrihet inom psykiatrin i övriga regioner verkar
inte finnas, utan den generella åldersgränsen för avgiftsbefrielse av barn- och
ungdom tillämpas. För samtliga regioner utom Region Stockholm och Region
Gotland är den åldersgränsen 19 år eller yngre. I Regions Stockholm, som har
samma åldersgräns för avgiftsbefrielse av barn- och unga som Region Gotland, finns
inga förslag på en höjd åldersgräns inom psykiatrin.
Regionens kassasystem för hantering av avgifter i öppenvård kan i dagsläget inte
hantera åldersgränser för avgiftsbefrielse, som är olika beroende på verksamhet.
Avgiftsbefrielsen för personer mellan 19 och 24 år får därför hanteras manuellt
direkt i kassan, vid varje enskilt besök genom att kassapersonalen aktivt anger att
patienten inte skall betala den avgift som systemet föreslår. En automatisk funktion
som hanterar en särskild åldersgräns för avgiftsfrihet för psykiatrin kan, enligt
bedömning gjord av TakeCare förvaltningen, tidigast finnas driftsatt 2022-01-01.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att förslaget går i linje med den regionalt framtagna
handlingsplanen för suicidprevention. Förslaget ger dock ett intäktsbortfall som
arbetas in i hälso- och sjukvårdens internbudget för 2021.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 17 november 2020
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Marie Loob
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionfullmäktige

2 (2)

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-01-14

RS AU § 11

Avgiftsbefrielse för psykiatri till och med
24 år

RS 2020/1992

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Personer 24 år eller yngre befrias från sådana vårdavgifter som avses i Hälso- och
sjukvårdslag (2017:30) 17 Kap § 1 (patientavgifter), vid besök inom den
specialiserade psykiatriska vården.
x Avgiftsbefrielse gäller från och med 2021-04-01.
x

Enligt uppdrag i handlingsplanen för suicidprevention har hälso- och sjukvårdsnämnden utrett och nu föreslagit avgiftsfria besök inom psykiatrin för personer 24 år
eller yngre. I handlingsplanen, som fastställdes av regionfullmäktige 2020-10-26,
anges att insatser behövs för att undvika att personer som har behov av psykiatrisk
vård, inte söker vård eller avslutar vårdkontakten när de fyller 18 år. Psykiatrin
bedömer att en betydande orsak till avslut av vårdkontakt eller att unga vuxna inte
söker vård, är att vårdkontakterna blir avgiftsbelagda i samband med 18-årsdagen.
Vid en jämförelse med andra regioner framkommer att en region (Jämtland-Härjedalen) har infört avgiftsbefrielse för personer upp till 22 år samt att nybesök på
ungdomspsykiatrisk mottagning i Halland är avgiftsfria för ungdomar mellan 16 och
25 år. I övriga regioner följer avgiften den generella åldersgränsen för avgiftsbefrielse
för barn och ungdomar. Intäktsbortfallet från besök av ungdomar mellan 18 och
24 år beräknas till cirka 350 000 kronor. Detta medför behov av effektivisering på
motsvarande belopp vilket kommer att arbetas in i hälso- och sjukvårdsnämndens
budget för 2021.
Regionstyrelseförvaltningen har inget att invända mot hälso- och sjukvårdsnämndens
förslag att införa avgiftsbefrielse för ungdomar upp till 24 år vid besök i den
specialiserade psykiatriska vården.
Regelbunden uppföljning av antalet besök i den här åldersgruppen bör dock göras
framåt för att säkerställa att ungdomar söker vård i större utsträckning än nu och inte
avslutar sin vårdkontakt.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2020-12-15, § 165
Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-04
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1631
21 december 2020

Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för Åminne
grundvattentäkt
Förslag till beslut

Regionstyrelsen ställer sig bakom förslaget till vattenskyddsområde för Åminne
grundvattentäkt samt dess föreskrifter och föreslår fullmäktige besluta
1. Att med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken besluta om vattenskyddsområde för
Åminne grundvattentäkt inom Region Gotland, med den omfattning som
framgår av karta ”Vattenskyddsområde för Åminne grundvattentäkt” i
bilaga 1 i teknikförvaltningens tjänsteskrivelse TN 2019/838, 2020-09-18.
2. Att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta om skyddsföreskrifter inom
angivet vattenskyddsområde såsom formulerats i ”Vattenskyddsföreskrifter
för Åminne grundvattentäkt”, i bilaga 2 i ovannämnd tjänsteskrivelse.
3. Att till föreskrifterna bifoga allmänna upplysningar enligt utformning i
”Allmänna upplysningar”, bilaga 3 i ovannämnd tjänsteskrivelse
4. Att i beslut ange att föreskrifterna ska träda i kraft den 1 april 2021.
5. Att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta att föreskrifterna ska gälla
omedelbart även om de överklagas.
6. Att i beslut informera om hur detta kan överklagas till Länsstyrelsen i
Gotlands län.
7. Att i beslut ange att kungörelse ska ske med stöd av 27 § förordning (SFS
1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m. m.

Sammanfattning

Vattenförsörjningen av Åminne samhälle med omnejd sker genom uttag av
grundvatten i bergborrade brunnar vid Åminne vattentäkt. Täkten fyller en viktig
funktion och vattendom finns för uttaget. Reservvattentäkt saknas. Genom att
området kring Åminne vattentäkt förklaras som ett vattenskyddsområde med
tillhörande skyddsföreskrifter stärks skyddet för vattenförekomsten.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1631

Teknikförvaltningen har tagit fram underlag för vattenskyddsområdet och förslag till
föreskrifter. Arbetet har bedrivits enligt gängse metoder som bland annat innefattat
samråd.
Inom det föreslagna vattenskyddsområdet finns boende, camping/stugby, jord- och
skogsbruk, djurhållning, kommunal verksamhet samt väghållning. Av den
konsekvensanalys som gjorts framgår att relativt få befintliga verksamheter berörs.
Inom primär och sekundär skyddszon finns mycket liten andel åker/betesmark.
Konsekvenserna av de föreslagna skyddsföreskrifterna bedöms därför bli måttliga för
jord- och skogsbruk.
Ärendebeskrivning

Vattenförsörjningen av Åminne samhälle med omnejd sker genom uttag av
grundvatten i bergborrade brunnar vid Åminne vattentäkt. Region Gotland har
genom vattendom tillstånd att ta ut grundvatten för allmän vattenförsörjning. Någon
reservvattentäkt finns inte. Genom att området kring Åminne vattentäkt förklaras
som ett vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter stärks skyddet för
vattenförekomsten. Teknikförvaltningen har därför sedan 2016 arbetat med att ta
fram underlag för vattenskyddsområde och föreskrifter för Åminne grundvattentäkt.
Av ansökan framgår att föreslaget vattenskyddsområde baseras på de principer som
anges i Naturvårdsverkets handbok 2010:5. Skyddsområde är uppdelat i en primär,
sekundär samt tertiär skyddszon. Den tertiära skyddszonen är en skyddszon för del
av intilliggande Gothemsån. Föreslag till föreskrifter har utformats med stöd av
Naturvårdsverkets tidigare allmänna råd samt gjord riskanalys av potentiella risk- och
föroreningskällor. Föreskrifternas restriktionsgrad jämförs med de allmänna råden i
kapitel 10 i ansökan. Föreslagna föreskrifter har i huvudsak ungefär samma, eller
något mildare restriktionsgrad än de tidigare allmänna råden. I några fall är dock
föreslagna föreskrifter strängare.
Av gjord konsekvensanalys framgår att relativt få befintliga verksamheter berörs
(boende, camping/stugby, jord- och skogsbruk, djurhållning, kommunal verksamhet,
väghållning). Konsekvenserna med föreslagna skyddsföreskrifter bedöms bli måttliga
för dessa. Restriktionerna bedöms inte bli alltför påtagliga för nuvarande markanvändning. Riskreduktionen av skyddsföreskrifterna bedöms däremot bli stor.
Samråd genomfördes under vår/sommar 2020 och finns beskriven i den bilagda
samrådsredogörelsen (inklusive tillägg daterat 2020-11-20).
Följande lagstöd är aktuellt inför beslut om vattenskyddsområde
7 kap., 21 § Miljöbalken: Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller
kommunen förklaras som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller
ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt.
7 kap., 22 § Miljöbalken: För ett vattenskyddsområde skall länsstyrelsen eller
kommunen meddela sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över
fastigheter inom området som behövs för att tillgodose syftet med området. …
Föreskrifterna skall gälla omedelbart, även om de överklagas …
27 § Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m: När ett
beslut enligt andra stycket meddelas eller ett redan tidigare meddelat beslut ändras
eller upphävs ska beslutet snarast möjligt kungöras på det sätt som är föreskrivet för
författningar i allmänhet. Kungörelse om beslutet ska också införas i ortstidning.
2 (4)

Regionstyrelseförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
RS 2020/1631

Sökande och sakägare ska anses ha fått del av beslutet den dag kungörelsen var
införd i ortstidning. Om det är uppenbart att beslutet berör endast viss eller vissa
sakägare, får beslutet delges dessa sakägare i stället för att kungöras …
Bedömning

Regionstyrelsen ställer sig bakom förslaget till vattenskyddsområde för Åminne
grundvattentäkt samt dess föreskrifter och föreslår fullmäktige besluta
1. Att med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken besluta om vattenskyddsområde för
Åminne grundvattentäkt inom Region Gotland, med den omfattning som
framgår av karta ”Vattenskyddsområde för Åminne grundvattentäkt” i
bilaga 1 i teknikförvaltningens tjänsteskrivelse TN 2019/838, 2020-09-18.
2. Att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta om skyddsföreskrifter inom
angivet vattenskyddsområde såsom formulerats i ”Vattenskyddsföreskrifter
för Åminne grundvattentäkt”, i bilaga 2 i ovannämnd tjänsteskrivelse.
3. Att till föreskrifterna bifoga allmänna upplysningar enligt utformning i
”Allmänna upplysningar”, bilaga 3 i ovannämnd tjänsteskrivelse
4. Att i beslut ange att föreskrifterna ska träda i kraft den 1 april 2021.
5. Att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta att föreskrifterna ska gälla
omedelbart även om de överklagas.
6. Att i beslut informera om hur detta kan överklagas till Länsstyrelsen i
Gotlands län.
7. Att i beslut ange att kungörelse ska ske med stöd av 27 § förordning (SFS
1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m. m.
Regionstyrelseförvaltningen har avslutningsvis inget att erinra mot föreslaget
vattenskyddsområde för Åminne grundvattentäkter. Efter det att beslut har tagits är
det viktigt att, på samma sätt som i tidigare beslut om vattenskyddsområden,
informera berörda fastighetsägare och andra nyttjanderättshavare om det nya
skyddsområdet och föreskrifterna.
Beslutsunderlag

-

Ansökan om vattenskyddsområde med föreskrifter för Åminne vattentäkt,
Kemakta Konsult AB/PentaCon AB, 2020-09-18*

-

Samrådsredogörelse. Ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för
Åminne grundvattentäkt, 2020-09-18. Inklusive tillägg daterat 2020-11-20.

-

TN 2019/838 Ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för Åminne
grundvattentäkt, teknikförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-18 med bilaga
1−3

-

TN § 238 Ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för Åminne
grundvattentäkter, 2020-10-21

-

RS 2020/1631 Ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för
Åminne grundvattentäkt, regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse, 202012-21

-

*Biläggs ej, finns på regionens hemsida www.gotland.se/vattenskydd under ”Åminne”
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/1631

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TN registrator
MBN registrator
Länsstyrelsen i Gotlands län

Bilagor
1.

Samrådsredogörelse. Ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för Åminne
grundvattentäkt, 2020-09-18. Inklusive tillägg daterat 2020-11-20.

2.

TN 2019/838 Ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för Åminne grundvattentäkt,
teknikförvaltningens tjänsteskrivelse, 2020-09-18 med bilaga 1−3.

3.

TN § 238 Ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för Åminne grundvattentäkter,
2020-10-21
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Dnr TN 2019/838
2020-09-18

SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för Åminne
grundvattentäkt
Tekniska nämnden har i beslut 2013-10-29 (TN § 253) angett att arbete med skydd av Åminne vattentäkt
ska prioriteras. Även i VA-plan för Gotland 2018-2030 prioriteras framtagande av vattenskyddsområde för
Åminne vattentäkt.
På Regionens hemsida finns en sida där information kontinuerligt läggs upp om arbetet med vattenskyddsområdet i Åminne (www.gotland.se/vattenskyddaminne). Här läggs även dokument upp såsom anteckningar
efter möten, analysresultat, beslut samt rapporter i ärendet.
Processen med införande av vattenskyddsområde vid Åminne vattentäkt inleddes av TKF med ett
informations- och dialogmöte tisdagen den 15 mars 2016. Vid mötet informerades om hur det går till att
bilda vattenskyddsområde och en öppen dialog hölls med de ca 70 deltagarna på mötet. Inbjudan till
dialogen skickades ut den 29 februari 2016 till samtliga kända fastighetsägare inom ett preliminärt,
översiktligt framtaget skyddsområde. En annons infördes likaså i lokalpressen (GT, GA) den 5 mars 2016.
Därefter inleddes arbetet med att ta fram relevanta underlagsrapporter (jordprovtagning i mark samt
beräkning av bekämpningsmedelsrester i jord med programmet MacroDB) samt ett förslag till ansökan om
vattenskyddsområde och föreskrifter för Åminne vattentäkt.
Ett nytt informations- och dialogmöte hölls den 28 november 2019 där förslag till ansökan presenterades och
diskuterades. Inbjudan skickades ut den 5 november 2019 till alla fastighetsägare inom föreslaget vattenskyddsområde samt till LRF Gotland och Gothemsåns vattenråd. Annons publicerades den 9 november 2019.
Ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för Åminne vattentäkt reviderades något efter det andra
mötet. Ärendet behandlades vid Tekniska nämnden 2020-03-18 där beslut togs om att förslag till ansökan
kunde gå ut på formellt samråd.
2020-04-28 påbörjades samråd med följande myndigheter: Länsstyrelsen, SGU, Havs- och vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, Statens jordbruksverk, Trafikverket, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap,
Naturvårdsverket samt Miljö- och byggnämnden. Samråd påbörjades även samma dag med: LRF Gotland,
Naturskyddsföreningen Gotland och Gothemsåns vattenråd. Tid för att lämna synpunkter sattes till den 15
juni 2020. Förlängd tid begärdes av Miljö- och byggnämnden vilket godtogs.
Samtliga ägare och nyttjanderättshavare (ca 175 fastigheter och ca 250 fastighetsägare och nyttjanderättshavare) har fått möjlighet att yttra sig över förslag till ansökan (samrådsversion 2020-02-14). Föreläggande
om att yttra sig, skickades ut den 28 april 2020 med tid att komma in med yttrande till den 15 juni 2020.
Fastighetsägarna förelades även att komma in med uppgifter om eventuella innehavare av särskild rätt till
marken. Efterhand som kännedom har fåtts om innehavare av särskild rätt har även dessa förelagts om att
yttra sig (5 stycken). Flera nya utskick har därefter gjorts i det fall kännedom har fåtts om ägarbyten. Behov
har inte bedömts finnas för ytterligare möten. Tillsammans med föreläggandet bifogades en särskilt
framtagen sammanfattning av ansökan och ansökan i sin helhet fanns tillgänglig på hemsidan samt vid
Regionens reception.
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Nedan följer förslag till vattenskyddsområde. Detaljjustering har skett jämfört med förslag presenterat i
samrådsversion 2020-02-14, i syfte att få bättre följsamhet till vägar och fastighetsgränser. En mindre
justering har även gjorts i östra delen av sekundär zon där gräns nu på viss sträcka ligger längs med
Gothemsån. Därefter följer förslag till föreskrifter med redogörelse för de ändringar som föreslås med
hänsyn till synpunkter som lämnats vid samrådet. Slutligen följer en sammanställning av samtliga synpunkter
som har kommit in i det skriftliga samrådet samt TKF:s bemötande av dessa.

Förslag till vattenskyddsområde för Åminne grundvattentäkt

Förslag till vattenskyddsområde efter mindre justeringar efter samråd. Se även 7 Myndighet, punkt 1, sid 19.
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Förslag 2020-02-14

Ändring efter samråd

Förslag till justering i östra delen. Sekundär gräns följer nu Gothemsån på viss sträcka. Tidigare gräns följde
administrativ gräns för naturreservatet Gotlandskusten.

Förslag till vattenskyddsföreskrifter för Åminne grundvattentäkt
Förslag till föreskrifter 2020-02-14

Ändringar efter samråd

1 § Allmänt

1 § Allmänt

Dessa föreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som angivits på bifogad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i primär skyddszon,
sekundär skyddszon och tertiär skyddszon.

Dessa föreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som angivits på bifogad skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i primär skyddszon,
sekundär skyddszon och tertiär skyddszon.

2 § Definitioner

2 § Definitioner

Avloppsvatten: Spillvatten eller annan flytande
orenlighet, vatten som använts för kylning, vatten
som avleds för sådan avvattning av mark inom
detaljplan och samlad bebyggelse som inte görs för
viss eller vissa fastigheters räkning samt vatten som
avleds för avvattning av en begravningsplats.

Avloppsvatten: Spillvatten eller annan flytande
orenlighet, vatten som använts för kylning, vatten
som avleds för sådan avvattning av mark inom
detaljplan och samlad bebyggelse som inte görs för
viss eller vissa fastigheters räkning samt vatten som
avleds för avvattning av en begravningsplats.

Avfall: Varje föremål eller ämne som innehavaren
gör sig av med eller avser eller är skyldig att göra
sig av med. Ett ämne eller föremål ska anses vara
en biprodukt i stället för avfall, om ämnet eller
föremålet

Avfall: Med avfall avses varje ämne eller föremål
som innehavaren gör sig av med eller avser eller är
skyldig att göra sig av med.
Ett ämne eller föremål som uppkommit i en
produktionsprocess där huvudsyftet inte är att
producera ämnet eller föremålet ska anses vara en
biprodukt i stället för avfall, om
1. det är säkerställt att ämnet eller föremålet
kommer att fortsätta användas,
2. ämnet eller föremålet kan användas direkt
utan någon annan bearbetning än den bearbetning
som är normal i industriell praxis,

1. har uppkommit i en tillverkningsprocess där
huvudsyftet inte är att producera ämnet eller
föremålet,
2. kan användas direkt utan någon annan
bearbetning än den bearbetning som är normal
i industriell praxis, och
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3. kommer att fortsätta att användas på ett sätt
som är hälso- och miljömässigt godtagbart och
som inte strider mot lag eller annan författning.

3. ämnet eller föremålet har producerats som en
integrerad del av produktionsprocessen, och
4. den användning som avses i 1 inte strider mot
lag eller annan författning och inte leder till allmänt
negativa följder för miljön eller människors hälsa.
Deponi: Med deponi avses en upplagsplats för
avfall som finns på eller i jorden.
Som deponi räknas inte en plats där avfall
1. lastas om för att förbereda det för vidare
transport till en annan plats där det ska behandlas,
2. lagras innan det återvinns, om lagringen sker
under en kortare period än tre år, eller
3. lagras innan det bortskaffas, om lagringen sker
under en kortare period än ett år.

Förorenade massor: Med förorenade massor
avses massor från ett område, en deponi, mark,
grundvatten eller sediment som är så förorenat att
föroreningshalterna påtagligt överskrider lokal eller
regional bakgrundshalt.
GROT: Grenar, ris och toppar som tas ut vid
avverkningar.

GROT: Grenar, ris och toppar som tas ut vid
avverkningar.

Hantering: Tillverkning, bearbetning, behandling,
transport, omhändertagande, användning,
förpackning, förvaring, destruktion, konvertering,
saluförande, överlåtelse och därmed jämförbara
förfaranden.

Hantering: Tillverkning, bearbetning, behandling,
transport, omhändertagande, användning,
förpackning, förvaring, destruktion, konvertering,
saluförande, överlåtelse och därmed jämförbara
förfaranden.

Infiltrationsanläggning för avloppsvatten:
Anläggning för rening av avloppsvatten genom
sand eller gruslager som huvudsteg eller
efterpolering.

Kemiskt bekämpningsmedel: En kemisk
produkt som syftar till att förebygga eller motverka
att djur, växter eller mikroorganismer, däribland
virus, förorsakar skada eller olägenhet för
människors hälsa eller skada på egendom.

Kemiskt bekämpningsmedel: En kemisk
produkt som syftar till att förebygga eller motverka
att djur, växter eller mikroorganismer, däribland
virus, förorsakar skada eller olägenhet för
människors hälsa eller skada på egendom.

Som kemiskt bekämpningsmedel anses inte:

Som kemiskt bekämpningsmedel anses inte:

1. kemiska produkter som är avsedda att
användas vid beredning av livsmedel,
läkemedel eller foder,

1. kemiska produkter som är avsedda att
användas vid beredning av livsmedel,
läkemedel eller foder,

2. färger, fernissor, tjäror och andra kemiska
produkter som är avsedda att
huvudsakligen begagnas för andra ändamål
än som avses i första stycket, om de inte
genom särskild benämning eller på något
annat sätt anges vara avsedda som
bekämpningsmedel.

2. färger, fernissor, tjäror och andra kemiska
produkter som är avsedda att huvudsakligen begagnas för andra ändamål än som
avses i första stycket, om de inte genom
särskild benämning eller på något annat
sätt anges vara avsedda som
bekämpningsmedel.
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Miljönämnd: Den nämnd som ska fullfölja
kommunens tillsynsuppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet.

Miljönämnd: Den nämnd som ska fullfölja
kommunens tillsynsuppgifter inom miljö- och
hälsoskyddsområdet.

Punktbehandling: Bekämpning eller behandling
av stam eller ett rotsystem i taget om den använda
metoden har sådan precision att hela volymen
använt bekämpningsmedel, utan läckage eller
annan icke avsedd spridning, kan appliceras på det
avsedda objektet och endast täcker eller berör en
begränsad del av objektet, t.ex. fickning eller
pensling och avstrykning.

Punktbehandling: Bekämpning eller behandling
av stam eller ett rotsystem i taget om den använda
metoden har sådan precision att hela volymen
använt bekämpningsmedel, utan läckage eller
annan icke avsedd spridning, kan appliceras på det
avsedda objektet och endast täcker eller berör en
begränsad del av objektet, t.ex. fickning eller
pensling och avstrykning.

Större schaktningsarbeten: Sänkning av
markytan på utstakat område för mer omfattande
ingrepp i mark än för grundläggning av enskild villa.
Schaktningsarbeten i samband med underhåll av
befintligt ledningsnät samt underhåll av befintligt
vägnät anses inte utgöra större schaktningsarbeten.

Större schaktningsarbeten: Sänkning av
markytan på utstakat område för mer omfattande
ingrepp i mark än för grundläggning av enskild villa
eller markarbeten som omfattar upptagande av mer
än 200 m3 jordmassor. Schaktningsarbeten i
samband med underhåll av befintligt ledningsnät
samt underhåll av befintligt vägnät anses inte
utgöra större schaktningsarbeten.

Upplag: Uppläggning eller förvaring av ämne eller
material på marken.

Upplag: Uppläggning eller förvaring av ämne eller
material på marken.
Vattenslås: Förvaring av kemiskt behandlande
plantor i vatten ute i naturen, t.ex. ett
vattenförande dike, i avvaktan på plantering.

Vattenslås: Förvaring av kemiskt behandlande
plantor i vatten ute i naturen, t.ex. ett
vattenförande dike, i avvaktan på plantering.

Växtnäringsämnen: Konstgödsel, stallgödsel,
slam och andra gödselmedel.

Växtnäringsämnen: Konstgödsel, stallgödsel,
slam och andra gödselmedel.

Yrkesmässig: För att bedriva en verksamhet
yrkesmässigt förutsätts att den har en viss
omfattning och varaktighet samt ett objektivt
fastställbart vinstsyfte och är av självständig
karaktär. Samtliga av dessa fyra kriterier måste
vara uppfyllda för att verksamheten ska betraktas
som yrkesmässig. Den behöver inte vara
vederbörandes huvudsysselsättning.

Yrkesmässig: För att bedriva en verksamhet
yrkesmässigt förutsätts att den har en viss
omfattning och varaktighet samt ett objektivt
fastställbart vinstsyfte och är av självständig
karaktär. Samtliga av dessa fyra kriterier måste
vara uppfyllda för att verksamheten ska betraktas
som yrkesmässig. Den behöver inte vara
vederbörandes huvudsysselsättning.

3 § Vattentäktszon

3 § Vattentäktszon

Med vattentäktszon avses en yta om 10 gånger 10
meter kring respektive uttagsbrunn. Ingen annan
hantering än sådan som är nödvändig för
vattentäktsverksamhet får förekomma inom dessa
zoner.

Med vattentäktszon avses en yta om 10 gånger 10
meter kring respektive uttagsbrunn. Ingen annan
hantering än sådan som är nödvändig för
vattentäktsverksamhet får förekomma inom dessa
zoner.

4 § Petroleumprodukter

4 § Petroleumprodukter samt uppställning av
fordon

Primär skyddszon

Primär skyddszon

Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter
kräver tillstånd.

Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter
kräver tillstånd.
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Tillstånd krävs inte för drivmedel i fordons och
mobila arbetsmaskiners bränsletankar.

Tillstånd krävs inte för drivmedel i fordons och
mobila arbetsmaskiners bränsletankar.
Uppställning av arbetsmaskiner som används i
yrkesmässig verksamhet, över natten eller längre
utan uppsikt, får enbart ske om de är utrustade
med skyddsanordning eller om uppställning sker på
plats där läckage säkert förhindras nå omgivningen.

Uppställning i mer än en vecka av arbetsmaskiner
som används i yrkesmässig verksamhet kräver dock
anmälan, om inte uppställningen sker på hårdgjord
yta eller på sätt som medger möjlighet att fånga
upp eventuellt läckage eller spill.

Sekundär skyddszon

Sekundär skyddszon

Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter
kräver anmälan.

Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter
kräver anmälan.

Anmälan krävs inte för drivmedel i fordons och
mobila arbetsmaskiners bränsletankar.

Anmälan krävs inte för drivmedel i fordons och
mobila arbetsmaskiners bränsletankar.

Tertiär skyddszon

Tertiär skyddszon

Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter
kräver anmälan.

Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter
kräver anmälan.

Anmälan krävs inte för drivmedel i fordons och
mobila arbetsmaskiners bränsletankar, förutom för
sådana fordon och arbetsmaskiner som används i
yrkesmässig verksamhet för arbeten i Gothemsån.

Anmälan krävs inte för drivmedel i fordons och
mobila arbetsmaskiners bränsletankar, förutom för
sådana fordon och arbetsmaskiner som används i
yrkesmässig verksamhet för arbeten i Gothemsån.

5 § Kemiska bekämpningsmedel

5 § Kemiska bekämpningsmedel

Primär skyddszon

Primär skyddszon

Punktbehandling av enskilda växter samt
punktsanering av ohyra och skadedjur är tillåtet.

Punktbehandling av enskilda växter samt
punktsanering av ohyra och skadedjur är tillåtet.

Plantering av plantor behandlade med kemiska
bekämpningsmedel och yrkesmässig sanering av
ohyra och skadedjur kräver tillstånd.

Plantering av plantor behandlade med kemiska
bekämpningsmedel och yrkesmässig sanering av
ohyra och skadedjur kräver tillstånd.

Övrig hantering av kemiska bekämpningsmedel är
förbjuden.

Övrig hantering av kemiska bekämpningsmedel är
förbjuden.

Sekundär skyddszon

Sekundär skyddszon

Spridning av kemiska bekämpningsmedel kräver
tillstånd med undantag för:

Spridning av kemiska bekämpningsmedel kräver
tillstånd med undantag för:



punktbehandling av enskilda växter,



punktbehandling av enskilda växter,



punktsanering av ohyra och skadedjur,



punktsanering av ohyra och skadedjur,



yrkesmässig sanering av ohyra och
skadedjur, där det – med undantag för
punktsanering – i stället krävs en anmälan
och



yrkesmässig sanering av ohyra och
skadedjur, där det – med undantag för
punktsanering – i stället krävs en anmälan
och



plantering av plantor behandlade med
kemiska bekämpningsmedel under
förutsättning att plantorna inte vattenslås.



plantering av plantor behandlade med
kemiska bekämpningsmedel under
förutsättning att plantorna inte vattenslås.

6

Lagring av kemiska bekämpningsmedel får endast
ske på ett sådant sätt att hela volymen kan
omhändertas vid läckage.

Lagring av kemiska bekämpningsmedel får endast
ske på ett sådant sätt att hela volymen kan
omhändertas vid läckage.

Tertiär skyddszon

Tertiär skyddszon

Lagring av kemiska bekämpningsmedel får endast
ske på ett sådant sätt att hela volymen kan
omhändertas vid läckage.

Användning av kemiska bekämpningsmedel som
innebär lagring, utspädning, blandning, påfyllning
och rengöring av utrustning får endast ske på ett
sådant sätt att hela volymen kan omhändertas vid
läckage.

6 § Hälso- och miljöfarliga ämnen

6 § Hälso- och miljöfarliga ämnen

Primär, sekundär och tertiär skyddszon

Primär, sekundär och tertiär skyddszon

Hälso- och miljöfarliga ämnen som är skadliga för
yt- eller grundvatten, såsom tjärprodukter,
träimpregneringsmedel, organiska lösningsmedel,
fenoler och färger, och som inte regleras särskilt i
dessa föreskrifter får endast hanteras i sådan
omfattning och på sådant sätt att yt-och
grundvatten inte förorenas.

Hälso- och miljöfarliga ämnen som är skadliga för
yt- eller grundvatten, såsom tjärprodukter,
träimpregneringsmedel, organiska lösningsmedel,
tvättkemikalier, PFAS-haltigt brandskum, fenoler
och färger, och som inte regleras särskilt i dessa
föreskrifter får endast hanteras i sådan omfattning
och på sådant sätt att yt-och grundvatten inte
förorenas.

7 § Växtnäringsämnen, ensilage och hållande
av djur

7 § Växtnäringsämnen, ensilage och hållande
av djur

Primär skyddszon

Primär skyddszon

Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver
tillstånd. Med spridning avses inte den gödsel som
djuren själva tillför marken vid betesgång.

Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver
tillstånd. Med spridning avses inte den gödsel som
djuren själva tillför marken vid betesgång.

Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark är
förbjuden.

Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark är
förbjuden.

Ny gödselanläggning är förbjuden. Befintlig
gödselanläggning samt ändring av befintlig
gödselanläggning kräver tillstånd.

Ny gödselanläggning är förbjuden. Befintlig
gödselanläggning samt ändring av befintlig
gödselanläggning kräver tillstånd.

Befintlig eller ny anordning för lagring av ensilage
samt ändring av anordning för lagring av ensilage i
yrkesmässig verksamhet kräver tillstånd.

Befintlig eller ny anordning för lagring av ensilage
samt ändring av anordning för lagring av ensilage i
yrkesmässig verksamhet kräver tillstånd.

Hållande av djur (inklusive bete), med undantag för
sällskapsdjur, kräver anmälan.

Hållande av djur (inklusive bete), med undantag för
sällskapsdjur, kräver anmälan.

Sekundär skyddszon

Sekundär skyddszon

Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver
anmälan. Med spridning avses inte den gödsel som
djuren själva tillför marken vid betesgång.

Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver
anmälan. Med spridning avses inte den gödsel som
djuren själva tillför marken vid betesgång.

Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark kräver
tillstånd.

Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark kräver
tillstånd.

Ny gödselanläggning kräver tillstånd. Befintlig
gödselanläggning samt ändring av befintlig
gödselanläggning kräver anmälan.

Ny gödselanläggning kräver tillstånd. Befintlig
gödselanläggning samt ändring av befintlig
gödselanläggning kräver anmälan.
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Ny anordning för lagring av ensilage samt ändring
av anordning för lagring av ensilage i yrkesmässig
verksamhet kräver anmälan.

Ny anordning för lagring av ensilage samt ändring
av anordning för lagring av ensilage i yrkesmässig
verksamhet kräver anmälan.

8 § Bark, timmer, stubbar, flis och GROTupplag

8 § Upplag av bark, stubbar, timmer, flis och
GROT

Primär skyddszon

Primär skyddszon

Tillfälliga upplag av bark, stubbar, timmer, flis och
GROT under kortare tid än 12 månader kräver
tillstånd.

Tillfälliga upplag av bark, stubbar, timmer, flis och
GROT under kortare tid än 12 månader kräver
tillstånd.

Upplag som är mindre än 500 m3 travat mått och
lagras kortare tid än tre månader kräver inte
tillstånd förutsatt att upplaget inte sker på grusytor
och att skyddsavståndet till vattentäktszon
(inhägnat område) är minst 30 meter.

Upplag som är mindre än 500 m3 travat mått och
lagras kortare tid än tre månader kräver inte
tillstånd förutsatt att upplaget inte sker på grusytor
och att skyddsavståndet till vattentäktszon
(inhägnat område) är minst 30 meter.

Upplag på tät yta under tak är dock tillåtet oavsett
tid.

Upplag på tät yta under tak är dock tillåtet oavsett
tid.

Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller
tvåbostadsfastighet är tillåtet.

Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller
tvåbostadsfastighet är tillåtet.

I övrigt är upplag av bark, stubbar, timmer eller flis
och GROT-upplag förbjudet.

I övrigt är upplag av bark, stubbar, timmer, flis och
GROT förbjudet.

Sekundär skyddszon

Sekundär skyddszon

Tillfälliga upplag av bark, stubbar, timmer, flis och
GROT under kortare tid än 12 månader är tillåtet.

Tillfälliga upplag av bark, stubbar, timmer, flis och
GROT under kortare tid än 12 månader är tillåtet.

Permanenta GROT-upplag kräver tillstånd.
Upplag på tät yta under tak är dock tillåtet oavsett
tid.

Upplag på tät yta under tak är dock tillåtet oavsett
tid.

Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller
tvåbostadsfastighet är tillåtet.

Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller
tvåbostadsfastighet är tillåtet.

I övrigt är upplag av bark, stubbar, timmer eller flis
förbjudet.

I övrigt är upplag av bark, stubbar, timmer, flis och
GROT förbjudet.

9 § Avloppsvatten

9 § Avloppsvatten

Primär skyddszon

Primär skyddszon

Ny infiltrationsanläggning för avloppsvatten är
förbjuden. Befintlig infiltrationsanläggning får
användas i den omfattning den har då dessa
föreskrifter träder i kraft.

Ny infiltrationsanläggning för avloppsvatten är
förbjuden. Befintlig infiltrationsanläggning får
användas i den omfattning den har då dessa
föreskrifter träder i kraft.

Befintlig infiltrationsanläggning får åtgärdas för att
förebygga förorening av yt- eller grundvatten. En
sådan åtgärd får inte innebära att
infiltrationsanläggningen omfattar ytterligare
hushåll.

Befintlig infiltrationsanläggning får åtgärdas för att
förebygga förorening av yt- eller grundvatten. En
sådan åtgärd får inte innebära att
infiltrationsanläggningen omfattar ytterligare
hushåll.

Sekundär skyddszon

Sekundär skyddszon

Ny infiltrationsanläggning av avloppsvatten från
vattentoalett är förbjuden. Befintlig

Ny infiltrationsanläggning för avloppsvatten från
vattentoalett är förbjuden. Befintlig
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infiltrationsanläggning får användas i den
omfattning den har då dessa föreskrifter träder i
kraft.

infiltrationsanläggning får användas i den
omfattning den har då dessa föreskrifter träder i
kraft.

Befintlig infiltrationsanläggning får åtgärdas för att
förebygga förorening av yt- eller grundvatten. En
sådan åtgärd får inte innebära att
infiltrationsanläggningen omfattar ytterligare
hushåll.

Befintlig infiltrationsanläggning får åtgärdas för att
förebygga förorening av yt- eller grundvatten. En
sådan åtgärd får inte innebära att
infiltrationsanläggningen omfattar ytterligare
hushåll.

10 § Upplag av snö, avfall eller förorenade
massor

10 § Upplag av snö, avfall eller förorenade
massor

Primär skyddszon

Primär skyddszon

Upplag av snö från trafikerade ytor utanför primär
skyddszon är förbjudet.

Upplag av snö som kommer från trafikerade ytor
utanför primär skyddszon är förbjudet.

Deponering av avfall och förorenade massor är
förbjudet.

Deponering av avfall och förorenade massor är
förbjudet med undantag av massor från
dikesrensning inom skyddszonen om dessa inte är
förorenade eller om föroreningsrisken endast är
ringa.
Nya permanenta upplag av avfall och förorenade
massor, samt massor med okänt
föroreningsinnehåll, är förbjudet.

Nya permanenta upplag av avfall och förorenade
massor, samt massor med okänt
föroreningsinnehåll, är förbjudet.
Tillfälliga upplag av avfall och förorenade massor,
samt massor med okänt föroreningsinnehåll, kräver
tillstånd.

Tillfälliga upplag av avfall och förorenade massor,
samt massor med okänt föroreningsinnehåll, under
kortare tid än 12 månader, kräver tillstånd.

Trädgårds- och hushållskompost för en- eller
tvåbostadsfastigheter är tillåten.

Trädgårds- och hushållskompost för en- eller
tvåbostadsfastigheter är tillåten.

Sekundär och tertiär skyddszon

Sekundär och tertiär skyddszon

Upplag av snö från trafikerade ytor utanför
vattenskyddsområdet är förbjudet.

Upplag av snö som kommer från trafikerade ytor
utanför vattenskyddsområdet är förbjudet.

Deponering av avfall och förorenade massor är
förbjudet.

Deponering av avfall och förorenade massor är
förbjudet med undantag av massor från
dikesrensning inom skyddszonen om dessa inte är
förorenade eller om föroreningsrisken endast är
ringa.

Nya permanenta upplag av avfall och förorenade
massor, samt massor med okänt
föroreningsinnehåll, är förbjudet.

Nya permanenta upplag av avfall och förorenade
massor, samt massor med okänt
föroreningsinnehåll, är förbjudet.

Tillfälliga upplag av avfall, förorenade massor samt
massor med okänt föroreningsinnehåll under
kortare tid än 12 månader, med undantag för
upplag av snö från trafikerade ytor inom
vattenskyddsområdet, kräver tillstånd.

Tillfälliga upplag av avfall, förorenade massor samt
massor med okänt föroreningsinnehåll under
kortare tid än 12 månader, med undantag för
upplag av snö från trafikerade ytor inom
vattenskyddsområdet, kräver tillstånd.

Trädgårds- och hushållskompost för en- eller
tvåbostadsfastigheter är tillåten.

Trädgårds- och hushållskompost för en- eller
tvåbostadsfastigheter är tillåten.
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11 § Asfalt, oljegrus och vägsalt

11 § Asfalt, oljegrus och vägsalt

Primär skyddszon

Primär skyddszon

Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet.

Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet.

Spridning av vägsalt kräver tillstånd.

Spridning av vägsalt och andra dammbindningsmedel än vatten kräver tillstånd.

Sekundär skyddszon

Sekundär skyddszon

Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt kräver
tillstånd.

Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt kräver
tillstånd.

Spridning av vägsalt kräver tillstånd.

Spridning av vägsalt och andra dammbindningsmedel än vatten kräver tillstånd.

12 § Täktverksamhet, schaktnings- och
anläggningsarbeten

12 § Täktverksamhet, schaktnings- och
anläggningsarbeten

Primär skyddszon

Primär skyddszon

Materialtäkt är förbjuden.

Materialtäkt är förbjuden.

Större schaktningsarbeten, sprängning av berg,
pålning, spontning eller borrning och liknande
underjordsarbeten kräver tillstånd.

Större schaktningsarbeten, sprängning av berg,
pålning, spontning eller borrning och liknande
underjordsarbeten kräver tillstånd.

Sekundär skyddszon

Sekundär skyddszon

Materialtäkt är förbjuden, med undantag för
husbehovstäkt som kräver tillstånd.

Materialtäkt är förbjuden, med undantag för
husbehovstäkt som kräver tillstånd.

Större schaktningsarbeten, sprängning av berg,
pålning, spontning eller borrning och liknande
underjordsarbeten kräver anmälan.

Större schaktningsarbeten, sprängning av berg,
pålning, spontning eller borrning och liknande
underjordsarbeten kräver anmälan.

13 § Energianläggningar och vattenbrunnar

13 § Energianläggningar och vattenbrunnar

Primär och sekundär skyddszon

Primär och sekundär skyddszon

Ny anläggning för utvinning eller lagring av värme
eller kyla från jord, berg eller grundvatten är
förbjuden. Befintliga anläggningar får användas i
den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i
kraft.

Ny anläggning för utvinning eller lagring av värme
eller kyla från jord, berg eller grundvatten är
förbjuden. Befintliga anläggningar får användas i
den omfattning de har då dessa föreskrifter träder i
kraft.

Befintlig anläggning får åtgärdas för att förebygga
förorening av yt- och grundvatten.

Befintlig anläggning får åtgärdas för att förebygga
förorening av yt- och grundvatten.

Tillstånd krävs för ny grundvattenbrunn som inte
avser kommunal vattenförsörjning.

Tillstånd krävs för ny grundvattenbrunn som inte
avser kommunal vattenförsörjning.

14 § Annan miljöfarlig verksamhet

14 § Annan miljöfarlig verksamhet

Primär skyddszon

Primär skyddszon

Ny miljöfarlig verksamhet, som inte regleras särskilt
i dessa föreskrifter och för vilken gäller
tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9
kap. miljöbalken eller enligt författning utfärdad
med stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan medföra
förorening av yt- eller grundvatten, är förbjuden.

Ny miljöfarlig verksamhet, som inte regleras särskilt
i dessa föreskrifter och för vilken gäller
tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9
kap. miljöbalken eller enligt författning utfärdad
med stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan medföra
förorening av yt- eller grundvatten, är förbjuden.
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Ändringar av befintliga miljöfarliga verksamheter,
som inte regleras särskilt i dessa föreskrifter och för
vilka gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet
enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt författning
utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan
medföra förorening av yt- eller grundvatten, kräver
tillstånd.

Ändringar av befintliga miljöfarliga verksamheter,
som inte regleras särskilt i dessa föreskrifter och för
vilka gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet
enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt författning
utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan
medföra förorening av yt- eller grundvatten, kräver
tillstånd.

Sekundär och tertiär skyddszon

Sekundär och tertiär skyddszon

Ny miljöfarlig verksamhet, som inte regleras särskilt
i dessa föreskrifter och för vilken råder
anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller
enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap.
miljöbalken, kräver tillstånd.

Ny miljöfarlig verksamhet, som inte regleras särskilt
i dessa föreskrifter och för vilken råder
anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller
enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap.
miljöbalken, kräver tillstånd.

Ändringar av befintliga miljöfarliga verksamheter,
som inte regleras särskilt i dessa föreskrifter och för
vilka gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet
enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt författning
utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan
medföra förorening av yt- eller grundvatten, kräver
tillstånd.

Ändringar av befintliga miljöfarliga verksamheter,
som inte regleras särskilt i dessa föreskrifter och för
vilka gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet
enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt författning
utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan
medföra förorening av yt- eller grundvatten, kräver
tillstånd.

15 § Ikraftträdande och
övergångsbestämmelser

15 § Ikraftträdande och
övergångsbestämmelser

Dessa föreskrifter träder i kraft den dag som anges

Dessa föreskrifter träder i kraft den dag som anges

i beslut om vattenskyddsföreskrifter för Åminne
grundvattentäkt.

i beslut om vattenskyddsföreskrifter för Åminne
grundvattentäkt.

Följande gäller för verksamhet som pågår när
föreskrifterna träder i kraft och som omfattas av
förbud enligt dessa föreskrifter och som inte är
förbjudna enligt äldre föreskrifter. Utan hinder av
förbudet får verksamheten bedrivas i oförändrad
omfattning intill dagen ett år efter
skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får
verksamhet som omfattas av förbud inte bedrivas.

Följande gäller för verksamhet som pågår när
föreskrifterna träder i kraft och som omfattas av
förbud enligt dessa föreskrifter och som inte är
förbjudna enligt äldre föreskrifter. Utan hinder av
förbudet får verksamheten bedrivas i oförändrad
omfattning intill dagen ett år efter
skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får
verksamhet som omfattas av förbud inte bedrivas.

Följande gäller för verksamhet som pågår när
föreskrifterna träder i kraft och som omfattas av
tillstånds- eller anmälningsplikt enligt dessa
föreskrifter och som inte har varit tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt äldre föreskrifter. Utan
hinder av tillstånds- eller anmälningsplikten får
verksamheten bedrivas intill dagen ett år efter
skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får
verksamheten bedrivas endast om den som
bedriver verksamheten senast den dagen lämnat in
en ansökan om tillstånd eller gjort en anmälan till
miljönämnden.

Följande gäller för verksamhet som pågår när
föreskrifterna träder i kraft och som omfattas av
tillstånds- eller anmälningsplikt enligt dessa
föreskrifter och som inte har varit tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt äldre föreskrifter. Utan
hinder av tillstånds- eller anmälningsplikten får
verksamheten bedrivas intill dagen ett år efter
skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får
verksamheten bedrivas endast om den som
bedriver verksamheten senast den dagen lämnat in
en ansökan om tillstånd eller gjort en anmälan till
miljönämnden.

16 § Allmänna bestämmelser

16 § Allmänna bestämmelser

Ansökan om tillstånd eller anmälan ska göras till
miljönämnden.

Ansökan om tillstånd eller anmälan ska göras till
miljönämnden.
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Tillstånd eller anmälan enligt dessa
skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten har
tillståndsprövats enligt 9 kap. (miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd) eller 11 kap.
(vattenverksamhet) eller enligt förordning utfärdad
med stöd av dessa kapitel i miljöbalken.

Tillstånd eller anmälan enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten har tillståndsprövats enligt 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd) eller 11 kap. (vattenverksamhet) eller
enligt förordning utfärdad med stöd av dessa
kapitel i miljöbalken.

Tillstånd eller anmälan enligt dessa förskrifter krävs
inte heller vid ändring av sådan verksamhet om
ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § miljöbalken
erhållits.

Tillstånd eller anmälan enligt dessa förskrifter krävs
inte heller vid ändring av sådan verksamhet om
ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § miljöbalken
erhållits.

Vattentäktens huvudman ska se till att
informationsskyltar avseende vattenskyddsområde
finns uppsatta på för ändamålet lämpliga och väl
synliga platser.

Vattentäktens huvudman ska se till att informationsskyltar avseende vattenskyddsområde finns
uppsatta på för ändamålet lämpliga och väl synliga
platser.

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering
och de verksamheter som är nödvändiga för driften
av den avsedda vattentäkten inom
vattenskyddsområdet.

Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering
och de verksamheter som är nödvändiga för driften
av den avsedda vattentäkten inom
vattenskyddsområdet.

Allmänna upplysningar 2020-02-14

Ändringar efter samråd

Anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eller
författning utfärdad med stöd av 9 kap.
miljöbalken

Anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eller
författning utfärdad med stöd av 9 kap.
miljöbalken

En anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eller
författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken
ersätter inte en anmälan enligt föreskrifterna.
Följaktligen måste anmälningsskyldigheten enligt
dessa förskrifter uppfyllas oavsett om en anmälan
har gjorts avseende samma förhållande enligt 9
kap. miljöbalken eller författning utfärdad med stöd
av 9 kap. miljöbalken.

En anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eller
författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken
ersätter inte en anmälan enligt föreskrifterna.
Följaktligen måste anmälningsskyldigheten enligt
dessa förskrifter uppfyllas oavsett om en anmälan
har gjorts avseende samma förhållande enligt 9
kap. miljöbalken eller författning utfärdad med stöd
av 9 kap. miljöbalken.

Anmälan om olyckshändelse

Anmälan om olyckshändelse

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk
för vattenförorening ska omgående anmälas av den
som orsakat tillbudet eller fått kännedom om
tillbudet, vilket framgår av 2 kap. 1 § lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor samt
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.
Anmälan ska göras till räddningstjänsten, tel. 112,
miljönämnden samt vattentäktens huvudman.

Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk
för vattenförorening ska omgående anmälas av den
som orsakat tillbudet eller fått kännedom om
tillbudet, vilket framgår av 2 kap. 1 § lagen
(2003:778) om skydd mot olyckor samt
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor.
Anmälan ska göras till räddningstjänsten, tel. 112,
miljönämnden samt vattentäktens huvudman.

Avledning av spillvatten och dagvatten

Avledning av spillvatten och dagvatten

Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att
utan tillstånd inrätta avloppsanordningar till vilka
vattentoaletter ska anslutas. Tillstånd krävs även
vid anslutning av vattentoalett till befintlig
avloppsanordning.

Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet att
utan tillstånd inrätta avloppsanordningar till vilka
vattentoaletter ska anslutas. Tillstånd krävs även
vid anslutning av vattentoalett till befintlig
avloppsanordning.
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Enligt lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön (KF 18 aug 2003) gäller
tillståndsplikt även för annan avloppsanläggning.

Enligt lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön (KF 18 aug 2003) gäller
tillståndsplikt även för annan avloppsanläggning.

Anmälan krävs för ändring av ovan angivna
avloppsanordningar om åtgärden kan medföra
väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller
sammansättning (14 § förordningen.om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd).

Anmälan krävs för ändring av ovan angivna
avloppsanordningar om åtgärden kan medföra
väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller
sammansättning (14 § förordningen.om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd).

Beredskapsplan

Beredskapsplan

En beredskapsplan för sanering vid akut
föroreningsrisk ska upprättas av vattentäktens
huvudman senast två år efter det att dessa
föreskrifter fastställts.

En beredskapsplan för sanering vid akut
föroreningsrisk bör upprättas av vattentäktens
huvudman senast två år efter det att dessa
föreskrifter fastställts.

Definitioner

Definitioner

Definitionerna avseende bekämpningsmedel i § 2 i
nu aktuella vattenskyddsföreskrifter stämmer inte
helt överens med de definitioner som anges i
miljöbalken och tillhörande förordningar utan har
getts en lokal anpassning.

Definitionerna avseende bekämpningsmedel i § 2 i
nu aktuella vattenskyddsföreskrifter stämmer inte
helt överens med de definitioner som anges i
miljöbalken och tillhörande förordningar utan har
getts en lokal anpassning.
Deponering av muddermassor
Deponering av muddermassor kan vara
anmälnings- eller tillståndspliktigt vilket framgår av
29 kap. 18, 19 och 22 §§
miljöprövningsförordningen (2013:251).

Dispens

Dispens

Om särskilda skäl föreligger kan miljönämnden
medge dispens från ovan meddelade föreskrifter
enligt 7 kap 22 § miljöbalken. Miljönämnden ska
samråda med vattentäktens huvudman och höra
berörda myndigheter innan dispens ges. I samband
med en sådan prövning kan miljönämnden
föreskriva särskilda villkor, som anses erforderliga
för att undvika vattenförorening (16 kap. 2 §
miljöbalken). Dispens får, enligt 7 kap. 26 §
miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt
med föreskrifternas syfte.

Om särskilda skäl föreligger kan miljönämnden
medge dispens från ovan meddelade föreskrifter
enligt 7 kap 22 § miljöbalken. Miljönämnden ska
samråda med vattentäktens huvudman och höra
berörda myndigheter innan dispens ges. I samband
med en sådan prövning kan miljönämnden
föreskriva särskilda villkor, som anses erforderliga
för att undvika vattenförorening (16 kap. 2 §
miljöbalken). Dispens får, enligt 7 kap. 26 §
miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt
med föreskrifternas syfte.

Ersättning

Ersättning

Eventuell ersättning för intrång i pågående
markanvändning m.m. regleras i 31 kap. 4 §
miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av
särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning
om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att
pågående markanvändning avsevärt försvåras inom
den berörda delen av fastigheten. Detsamma gäller
om mark tas i anspråk.

Eventuell ersättning för intrång i pågående
markanvändning m.m. regleras i 31 kap. 4 §
miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av
särskild rätt till fastighet kan ha rätt till ersättning
om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att
pågående markanvändning avsevärt försvåras inom
den berörda delen av fastigheten. Detsamma gäller
om mark tas i anspråk.
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Förebyggande brand
Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och
andra anläggningar ska vidta de åtgärder som
behövs för att förebygga brand och för att hindra
eller begränsa skador till följd av brand, vilket
framgår av 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd
mot olyckor.
Hantering av brandfarliga vätskor

Hantering av brandfarliga vätskor

För hantering av petroleumprodukter ska
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot markoch vattenförorening vid hantering av brandfarliga
vätskor och spilloljor (NFS 2017:5) iakttas. Enligt 3
kap. 1 § NFS 2017:5 ska den som avser att
installera en cistern senast fyra veckor innan
installationen påbörjas eller hanteringen inleds
skriftligen informera tillsynsmyndigheten om detta.
Kopia på utförda kontroller ska inges till tillsynsmyndigheten. I 4 kap. samma föreskrift finns
ytterligare krav inom vattenskyddsområde, bl. a. för
cisterner eller lösa behållare med en sammanlagd
volym som är större än 250 liter.

För hantering av petroleumprodukter ska
Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot markoch vattenförorening vid hantering av brandfarliga
vätskor och spilloljor (NFS 2017:5) iakttas. Enligt 3
kap. 1 § NFS 2017:5 ska den som avser att
installera en cistern senast fyra veckor innan
installationen påbörjas eller hanteringen inleds
skriftligen informera tillsynsmyndigheten om detta.
Kopia på utförda kontroller ska inges till tillsynsmyndigheten. I 4 kap. samma föreskrift finns
ytterligare krav inom vattenskyddsområde, bl. a. för
cisterner eller lösa behållare med en sammanlagd
volym som är större än 250 liter.

Hantering av växtnäringsämnen

Hantering av växtnäringsämnen

Enligt förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i
jordbruket ska vid lagring av stallgödsel
lagringsutrymmena vara så utformade att avrinning
eller läckage till omgivningen inte sker.

Enligt förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i
jordbruket ska vid lagring av stallgödsel
lagringsutrymmena vara så utformade att avrinning
eller läckage till omgivningen inte sker.

Hänsynsregler

Hänsynsregler

I 2 kap. miljöbalken finns de allmänna
hänsynsreglerna som bl.a. innebär att alla som
bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som
behövs med hänsyn till åtgärdens eller
verksamhetens art och omfattning för att skydda
hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom
ska en verksamhetsutövare utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta
de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten
eller åtgärden medför skada eller olägenhet för
människors hälsa och miljön. Detta innebär att om
yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan
antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla
som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta
sådana åtgärder i vatten eller på land som kan
skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig
tillräcklig kunskap och vidta de skyddsåtgärder, tåla
de begränsningar av verksamheten och iaktta de

I 2 kap. miljöbalken finns de allmänna
hänsynsreglerna som bl.a. innebär att alla som
bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller
vidtar en åtgärd ska skaffa sig den kunskap som
behövs med hänsyn till åtgärdens eller
verksamhetens art och omfattning för att skydda
hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom
ska en verksamhetsutövare utföra de
skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta
de försiktighetsmått i övrigt som behövs för att
förebygga, hindra eller motverka att verksamheten
eller åtgärden medför skada eller olägenhet för
människors hälsa och miljön. Detta innebär att om
yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan
antas komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla
som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta
sådana åtgärder i vatten eller på land som kan
skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig
tillräcklig kunskap och vidta de skyddsåtgärder, tåla
de begränsningar av verksamheten och iaktta de

14

försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras
för att förebygga eller avhjälpa skadan.

försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras
för att förebygga eller avhjälpa skadan.

Information och upplysning

Information och upplysning

Fastighetsägare bör informera hyresgäster och
arrendatorer om skyddsföreskrifterna.

Fastighetsägare bör informera hyresgäster och
arrendatorer om skyddsföreskrifterna.

Ny lagstiftning

Ny lagstiftning

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt
förordningar, som fastställts efter beslutsdatum och
som utökar skyldigheterna inom här aktuellt
skyddsområde, gäller utöver här meddelade
föreskrifter.

Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt
förordningar, som fastställts efter beslutsdatum och
som utökar skyldigheterna inom här aktuellt
skyddsområde, gäller utöver här meddelade
föreskrifter.

Påföljd

Påföljd

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan
medföra ansvar enligt 29 kap. 2 § och 2a §
miljöbalken.

Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan
medföra ansvar enligt 29 kap. 2 § och 2a §
miljöbalken.

Spridning av kemiska och biologiska
bekämpningsmedel

Spridning av kemiska och biologiska
bekämpningsmedel

Enligt 14 kap. 7 § andra stycket miljöbalken får
kemiska och biologiska bekämpningsmedel som är
avsedda för att bekämpa lövsly inte spridas över
skogsmark eller användas för att behandla enskilda
trädstammar.

Enligt 14 kap. 7 § andra stycket miljöbalken får
kemiska och biologiska bekämpningsmedel som är
avsedda för att bekämpa lövsly inte spridas över
skogsmark eller användas för att behandla enskilda
trädstammar.

Bestämmelser om spridning och annan hantering av
bekämpningsmedel finns i förordningen (2014:425)
om bekämpningsmedel.

Bestämmelser om spridning och annan hantering av
bekämpningsmedel finns i förordningen (2014:425)
om bekämpningsmedel.

I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) finns
föreskrifter om användningen av växtskyddsmedel
och i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3)
finns föreskrifter om spridning av biocidprodukter.

I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) finns
föreskrifter om användningen av växtskyddsmedel
och i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3)
finns föreskrifter om spridning av biocidprodukter.

Syfte

Syfte

Syftet med vattenskyddsområde med tillhörande
föreskrifter är att säkerställa skyddet för
grundvattentäkten Åminne.

Syftet med vattenskyddsområde med tillhörande
föreskrifter är att säkerställa skyddet för
grundvattentäkten Åminne.

Tillstånd och dispens

Tillstånd och dispens

Vad en tillståndsansökan och en dispensansökan
skall innehålla framgår av 23 §

Vad en tillståndsansökan och en dispensansökan
skall innehålla framgår av 23 §

förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.

förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt
miljöbalken m.m.

Tillsyn

Tillsyn

Miljönämnden är tillsynsmyndighet för Åminne
vattenskyddsområde. Se vidare i 2 kap 9 §
miljötillsynsförordningen (2011:13).

Miljönämnden är tillsynsmyndighet för Åminne
vattenskyddsområde. Se vidare i 2 kap 9 §
miljötillsynsförordningen (2011:13).
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Transport av farligt gods

Transport av farligt gods

Länsstyrelsen har att i särskilt beslut
rekommendera vissa vägar för transport av farligt
gods i länet.

Länsstyrelsen har att i särskilt beslut
rekommendera vissa vägar för transport av farligt
gods i länet.

Övrig lagstiftning

Övrig lagstiftning

Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta
beslut innebär inte att det inte kan krävas prövning
enligt annan lagstiftning. Vid sidan av ovanstående
skyddsföreskrifter gäller ett flertal generella
bestämmelser inom vattenskyddsområdet.

Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta
beslut innebär inte att det inte kan krävas prövning
enligt annan lagstiftning. Vid sidan av ovanstående
skyddsföreskrifter gäller ett flertal generella
bestämmelser inom vattenskyddsområdet.

Sammanställning av inkomna synpunkter samt bemötande
1. Myndighet
Länsstyrelsen i Gotlands län 2020-06-15

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)

1) Länsstyrelsen ser positivt på Region Gotlands
satsning på arbete med vattenskyddsområden.
Inrättande av vattenskyddsområden är en av de
viktigaste åtgärderna för kvaliteten på dricksvattnet. På Gotland, med de problem som finns
kring dricksvattnets kvantitet och kvalitet, är det än
viktigare att prioritera dricksvattnet och faktiskt
skydda de vattentäkter som används idag. Skulle
någon av de kommunala vattentäkterna plötsligt
påverkas negativt kan konsekvenserna för Gotland
bli stora.

1) TKF har samma uppfattning.

2) Synpunkter på föreskrift, § 2 Definitioner:

2) Vid samråd med tillsynsmyndigheten har
framförts att ledningsarbete rimligen ska tolkas som
underhållsarbete av befintliga ledningar och inte
schaktning, som kan vara väldigt omfattande, för
att lägga ner nya ledningar. Detta likväl som att
underhåll av vägar undantas men inte byggnation
av nya vägar. Detta har förtydligats i förslag till
föreskrifter för Åminne (jämfört med Visby).

I Visby vattenskyddsområde definieras schaktningsarbete som att ledningsarbeten inte anses utgöras
större schaktningsarbeten. För Åminne vattenskyddsområde är lydelsen istället avgränsad till att
underhåll av befintliga ledningsnät är undantaget
tillståndsplikten.
Avgränsning när en ny ledningsdragning omfattas
av tillståndsplikt kan vara svårtolkad.

För nya ledningsarbeten av mindre karaktär har en
volymbegränsning införts i definitionen för
schaktningsarbete.

3) Synpunkter på föreskrift, § 13:

3) TKF noterar att Länsstyrelsen stödjer förslag till
förbud mot nya anläggningar för utvinning eller
lagring av värme eller kyla från jord, berg eller
grundvatten samt tillståndsplikt för ny grundvattenbrunn.

Länsstyrelsen delar Region Gotlands bedömning att
det finns ett generellt behov på Gotland att skydda
dricksvattenförekomster från att djupare saltrikare
vatten transporteras upp genom brunnar i bland
annat bergvärmeanläggningar.
4) Länsstyrelsen anser att det ska finnas ett logiskt
och konsekvent sammanhang i hur spridning av

4) TKF anser att det finns ett logiskt och
konsekvent sammanhang. Exempelvis undantas
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kemiska bekämpningsmedel behandlas inom
föreskrifter i vattenskyddsområden på Gotland.

små insatser som kan behövas göras på enskilda
växter och ohyra/skadedjur både i Visby och i
Åminne. Behov av skyddsnivå styrs av vattentäktens känslighet. I Åminne är primär skyddszon t.
ex. mer sårbar än i Visby vilket återspeglas i förslag
till föreskrift.

5) Det finns höga naturvärden i området, men
Länsstyrelsen bedömer att vattenskyddsområdet
med föreskrifter inte skulle påverka värdena
negativt. Naturvärden kan i många fall gynnas av
att området blir ett vattenskyddsområde.

5) TKF har samma uppfattning.

2. Myndighet
SGU 2020-05-04

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)

SGU avstår från att lämna yttrande.

TKF konstaterar att SGU avstår från att lämna
yttrande.

3. Myndighet
Havs- och vattenmyndigheten 2020-06-03

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)

Enligt 25a § pkt 2 förordning (1998:1252) om
områdesskydd ska den myndighet som planerar att
fatta beslut om bildande, ändring eller upphävande
av ett områdesskydd enligt 7 kap miljöbalken höra
Havs- och vattenmyndigheten om beslutet rör fiske
och det inte är uppenbart att beslutet saknar
betydelse för Havs- och vattenmyndigheten.

TKF konstaterar att Havs- och vattenmyndigheten
avstår från att lämna yttrande.

Havs- och vattenmyndigheten har avgränsat vilka
ärenden som detta kan röra. Det handlar om
• Stora vattenskyddsområden som försäljer många
abonnenter (> 10 000 abonnenter)
• Vattenskyddsområden som tar mycket stora
landområden i anspråk
• Ärenden där man väljer att kraftigt avvika från
nationella rekommendationer för arbetet.
Inget av ovanstående berör detta ärende. Mot
bakgrund av ovanstående prioriteringsgrunder
väljer Havs- och vattenmyndigheten att avstå att
lämna ett yttrande.

4. Myndighet
Skogsstyrelsen 2020-06-10

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)

Förutsatt att planen följs som det är skrivet i
remissen kommer naturmiljön inte att påtagligt

TKF konstaterar att Skogsstyrelsen inte har några
kompletterande synpunkter.
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förändras, varför Skogsstyrelsen inte har några
kompletterande synpunkter.

5. Myndighet
Statens jordbruksverk 2020-05-04

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)

Statens jordbruksverk meddelar att inga synpunkter
kommer att lämnas i samrådet.

TKF konstaterar att Statens jordbruksverk avstår
från att yttra sig.

6. Myndighet
Trafikverket 2020-06-09

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)

1) Området ingår i en av de vägsträckor på östra
Gotland som identifierats vara en konfliktsträcka
som bör utredas för eventuellt behov av åtgärder
och en riskanalys bör därmed göras. Att Tekniska
nämnden vill skydda vattentäkten och inrätta
vattenskyddsområde är logiskt varför Trafikverket
vill lämna synpunkter på vilka skyddsföreskrifter
som bör gälla. Trafikverkets kommande riskanalys
bör utgöra ett input i detta arbete förutsatt att
denna kan komma till stånd snarast så att detta
arbete kan ske parallellt.

1) TKF välkomnar i och för sig att Trafikverket gör
en riskanalys på aktuella vägsträckor. I
Naturvårdsverkets allmänna råd (NFS 2003:16,
numera upphävda) angavs att det i föreskrifter för
ett vattenskyddsområde bör föreskrivas att i primär
skyddszon transport av farligt gods endast får ske
på anvisade transportleder. Någon sådan reglering
har för Åminne vattenskyddsområde inte bedömts
ge viktig riskreduktion dels då lite sådan trafik
bedöms förekomma i området och dels för att det
är svårt att kontrollera en sådan föreskrift. TKF
anser därför att det inte finns skäl att avvakta en
riskanalys innan beslut tas om vattenskyddsområde
och föreskrifter.

2) I föreskrifterna anges att ”Upplag av snö från
trafikerade ytor utanför primär skyddszon är
förbjudet”. Och för Sekundär och tertiär skyddszon
står det att ”Upplag av snö från trafikerade ytor
utanför vattenskyddsområdet är förbjudet”. Borde
inte skyddsföreskrifterna gälla innanför skyddszonerna?

2) Föreskrifterna gäller inom vattenskyddsområdet.
Föreskriften ska läsas med stöd av respektive
rubrik, dvs: inom primär skyddszon är upplag av
snö från trafikerade ytor utanför primär skyddszon
förbjudet och i sekundär och tertiär skyddszon är
upplag av snö från trafikerade ytor utanför
vattenskyddsområdet är förbjudet.
TKF föreslår ett förtydligande enligt följande (§10):

Upplag av snö som kommer från trafikerade ytor
utanför primär skyddszon är förbjudet.
Upplag av snö som kommer från trafikerade ytor
utanför vattenskyddsområdet är förbjudet.
3) Vattentäkten ligger på båda sidor om väg 146.
En riskanalys kan visa att det behövs olika
säkerhetsåtgärder t.ex. gummimattor, räcken eller
liknande åtgärder utmed sträckan. Det kan även
tänkas att det ställs krav på hastighetsbegränsning
(här gäller f.ö. sommarhastighet 60 km/tim 15 juni
– 15 augusti mot bakgrund av det stora antalet
besökare till bad, camping och att det är ett stort
område med fritidshus). Det är även förhållandevis
många anslutningar till väg 146. Kanske bör det ses

3) Vattenskyddsföreskrifter ska innehålla
inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter.
Detta görs genom att ange vad som är förbjudet,
vad som kräver ansökan eller anmälan samt vad
som är undantaget från förbud/tillstånd/anmälan.
Föreskrifterna ska däremot inte innehålla aktiva
åtgärder eller skyddsåtgärder (7 kap 22 §
miljöbalken). TKF ser därför ingen möjlighet att
reglera nämnda åtgärder genom
vattenskyddsföreskrifter. Se även punkt 1.
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över om det finns möjlighet att stänga några av
dessa anslutningar.
4) För närvarande är det oklart vilken organisation
som ansvarar för kostnaderna för riskanalys och
eventuella skyddsåtgärder utmed de allmänna
vägarna. Trafikverket förutsätter att
överenskommelse om detta kan träffas med
Tekniska nämnden innan slutligt beslut om
skyddsföreskrifter fattas.

4) TKF ser ingen möjlighet att hantera dessa frågor
inom ramen för arbetet med
vattenskyddsföreskrifter. Se även punkt 1 och 3.

7. Myndighet
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap
2020-06-15

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)

1) Avgränsning av skyddsområdena bör i möjligaste
mån följa naturliga, för skyddsområdet väsentliga
gränser, vilka kan anpassas att utökas till i
terrängen lättidentifierade gränser.

1) I kap 6.6 i ansökan framgår att följande har
beaktats vid utformning/gränsdragning av
skyddszoner avseende grundvatten:


Gränser anpassas till administrativa och
naturliga gränser, t ex vägar, markanvändningstyper och fastighetsgränser.



Där mindre fastigheter delvis ligger inom
skyddszon har skyddszonen anpassats till
att omfatta hela fastigheten. Detta för att
undvika flera restriktionsnivåer inom
samma fastighet. För dessa mindre
fastigheter (fritids- och bostadshusbebyggelse) som genomkorsas av den
beräknade gränsen för skyddszonerna har
skyddsområdets administrativa gräns
anpassats till den, i förhållande till uttagsbrunnarna, bortre fastighetsgränsen för att
undvika risk för förorening av grundvatten
inom ett mindre avstånd än teoretiskt
beräknande avstånd och uppehållstider.



För större fastigheter, exempelvis
jordbruks- och skogsfastigheter medför ett
införlivande av hela fastigheten en för stor
skyddszon. I dessa fall har avgränsningen
baserats på det radiella avståndet från
brunnen motsvarande uppehållstiden.



För de fall där skyddszonen har angränsat
till en väg eller vattendrag har gränsen
förlagts till vägens eller vattendragets
motsatta sida.

Det är svårt att alltid anpassa till i terrängen lättidentifierade gränser utan att skyddsområdet blir för
stort eller för litet. Detaljjustering har skett jämfört
med förslag presenterat i samrådsversion 2020-0214, i syfte att få bättre följsamhet till vägar och
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fastighetsgränser. En mindre justering har även
gjorts i östra delen av sekundär zon där gräns nu på
viss sträcka ligger längs med Gothemsån. Tidigare
gräns följde administrativ gräns för naturreservatet
Gotlandskusten.
2) Under kapitel 7.1.1 miljöfarliga verksamheter
läggs brand till. Om det uppkommer brand i miljöfarliga verksamheter som omfattas av anmälningsplikt enligt miljöbalken kan det innebära en risk för
vattentäkten.

2) Kapitel 7.1.1 återger i korthet vad som avses med
miljöfarlig verksamhet. Brand ingår redan i ”annan
användning av …byggnader… som kan medföra
olägenhet….genom …utsläpp, förorening…

3) Under kapitel 7.1.2 läggs även vid brand till.

3) Tillägg har skett enligt förslag.

4) Under kapitel 7.1.9, övriga riskkällor, läggs ett
stycke till om brand och att PFAS-haltigt brandskum
bör undvikas inom vattenskyddsområdet. PFAShaltigt brandskum är effektivt om petroleumhaltiga
produkter brinner. Enligt MSB:s rekommendationer
kan PFAS-haltiga brandskum vara användbart vid
en större pölbrand och vid livräddning. Vid små
pölbränder finns alternativ att använda. PFAShaltigt brandskum bör däremot inte användas inom
ett vattenskyddsområde

4) Tillägg har skett enligt förslag.

TKF håller med om att brand kan innebära risk för
vattentäkten.

TKF delar bedömningen att PFAS-haltiga brandskum inte bör användas inom ett vattenskyddsområde. TKF ser inte någon möjlighet att reglera
detta i föreskrift mer än att göra följande tillägg i §
6:

Primär, sekundär och tertiär skyddszon
Hälso- och miljöfarliga ämnen som är skadliga för
yt- eller grundvatten, såsom tjärprodukter,
träimpregneringsmedel, organiska lösningsmedel,
tvättkemikalier, PFAS-haltigt brandskum, fenoler
och färger, och som inte regleras särskilt i dessa
föreskrifter får endast hanteras i sådan omfattning
och på sådant sätt att yt-och grundvatten inte
förorenas.

5) I kapitel 8 om regelverk bör även lag (2003:778)
om skydd mot olyckor läggas till.

5) I kapitel 8 omnämns exempel på regelverk som
direkt omfattar vattenskyddsområden. Det finns
också en hänvisning till de allmänna upplysningarna
till föreskrifterna.

2 kap 2 § LSO: Ägare eller nyttjanderättshavare till
byggnader eller andra anläggningar skall i skälig
omfattning hålla utrustning för släckning av brand
och för livräddning vid brand eller annan olycka och
i övrigt vidta de åtgärder som behövs för att
förebygga brand och för att hindra eller begränsa
skador till följd av brand. T ex upplag omfattas av
begreppet anläggning i 2 kap 2 § LSO.

Tillägg har istället skett i Allmänna upplysningar om
förebyggande av brand. Se även punkt 9 nedan.

6) § 8 (Upplag av bark m m):

6) Föreskrifterna innehåller inskränkningar i rätten
att förfoga över fastighet. Detta görs genom att
ange vad som är förbjudet, vad som kräver
ansökan eller anmälan samt vad som är undantaget
från förbud/tillstånd/anmälan. Föreskrifterna kan
däremot inte innehålla aktiva åtgärder eller
skyddsåtgärder (7 kap 22 § miljöbalken). Krav på
skyddsåtgärder ställs i beslut och tillstånd efter
anmälan/ansökan enligt föreskrifterna. Behov om
krav på omhändertagande av släckvatten från

Krav kan ställas på att de som har upplag anordnar
så att förorenat släckvatten ska kunna omhändertas
vid en eventuell brand. Kravet bör ställas
åtminstone inom primär zon.
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upplag kommer att framföras till tillsynsmyndigheten.
7) Under avsnittet om ”allmänna upplysningar” och
under rubriken ”beredskapsplan” bör ett tillägg
göras om att samverkan med räddningstjänsternas
insatsplaner bör ingå och att mängden PFAShaltigt brandskum begränsas vid eventuella
brandbekämpningsinsatser inom eller i närheten av
vattenskyddsområdet. Ett tillägg bör även göras för
att ta fram en plan för hur förorenat släckvatten
(oavsett om det innehåller PFAS eller inte) kan
samlas upp och omhändertas.

7) I allmänna upplysningar anges vad som redan
gäller för området. MSB:s synpunkt till tillägg har
istället lagts in i kap 7.1.9 i ansökan.

8) Under avsnittet om ”anmälan om olyckshändelse” läggs ett avsnitt till om att VA-huvudmannen
bör förse SOS-larmoperatören med kartor på
vattenskyddsområdet och larmlistor för att undvika
fördröjningar innan bl a VA-huvudmannen och
andra nödvändiga instanser får kännedom om
olyckshändelsen och kan börja agera.

8) I allmänna upplysningar anges vad som redan
gäller för området.
SOS-larmoperatörer har tillgång till Region Gotlands
kartsystem där även vattenskyddsområdena finns.
Tillgång finns även till VA-avdelningens jour. Om
jouren inte kan nås kontaktas tjänstgörande TIB
som har ansvar att stödja med kommunala
kontakter och uppgifter. När beslut om vattenskyddsområde börjar gälla för Åminneområdet
kommer kartor att uppdateras.
9) Avsnittet Hänsynsregler återger krav enligt 2
kapitlet i miljöbalken.

9) Under rubriken ”hänsynsregler”. Lägg till ägare
och nyttjanderättshavares skyldighet enligt 2 kap 2
§ (2003:778) om skydd för olyckor.

MSB:s synpunkt har lagts till under en ny rubrik

Förebyggande av brand i Allmänna upplysningar.
Tillägg:
Förebyggande brand
Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och
andra anläggningar ska vidta de åtgärder som
behövs för att förebygga brand och för att hindra
eller begränsa skador till följd av brand, vilket
framgår av 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd
mot olyckor.
10) Problematik kring föroreningar och skador på
vattentäkten vid en eventuell översvämning bör
belysas.

10) Tillägg enligt MSB:s synpunkt har lagts till i kap
7.1.8 samt 7.4.

8. Myndighet
Naturvårdsverket 2020-05-04

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)

Naturvårdsverket avstår från att yttra sig.

TKF konstaterar att Naturvårdsverket avstår från att
yttra sig.
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9. Myndighet
Miljö- och byggnämnden 2020-06-24

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)

1) § 2 (definitioner):

1) Ordet massor bedöms inte behöva någon
särskild definition. Tillägg har skett av definition av
förorenade massor.

Det saknas en definition vad gäller massor och
förorenade massor. Då avfall är definierat är det
bra om även massor samt förorenade massor
definieras. Hur resoneras det kring föroreningsinnehållet - när ska massorna betraktas som förorenade?

Förslag till tillägg:
Förorenade massor: Med förorenade massor
avses massor från ett område, en deponi, mark,
grundvatten eller sediment som är så förorenat att
föroreningshalterna påtagligt överskrider lokal eller
regional bakgrund.

2) § 2 (definitioner):

2) Justering har istället skett så att tillfälliga upplag
i samtliga fall definieras som upplag ”under kortare
tid än 12 månader”.

Definitionen gällande upplag bör förtydligas så att
det framgår att återkommande tillfälliga upplag på
samma yta även omfattas.
3) § 2 (definitioner):

3) Tillägg har skett med definition av deponering i
enlighet med 15 kap. 5 a § miljöbalken.

Deponering bör definieras.

Förslag till tillägg:
Deponi: Med deponi avses en upplagsplats för
avfall som finns på eller i jorden.
Som deponi räknas inte en plats där avfall
1. lastas om för att förbereda det för vidare
transport till en annan plats där det ska behandlas,
2. lagras innan det återvinns, om lagringen sker
under en kortare period än tre år, eller
3. lagras innan det bortskaffas, om lagringen sker
under en kortare period än ett år.
4) § 2 (definitioner):
Definitionen gällande schaktningsarbeten bör ses
över. Större schaktningsarbeten bör om möjligt
definieras till att omfatta en yta, ett djup eller
annan relevant storhet. I och med att definitionen
inte är tydlig lämnas ett tolkningsutrymme. I
förlängningen kan detta leda till att åtgärder med
likartad omfattning tolkas på olika vis. I samband
med att definitionen ses över bör även syftet med
regleringen ses över. Är det schaktets djup, storlek,
volym eller annat man har haft i åtanke då man valt
att reglera större schaktningsarbeten?

4) Föreskriften har uppdaterats enligt MBN:s
lämnade synpunkt. Syftet med reglering av större
schaktningsarbeten är att minska risk för förorening
när marken blir mer sårbar då jordtäcke tas bort i
olika omfattning.

Förslag till ändring:
Större schaktningsarbeten: Sänkning av
markytan på utstakat område för mer omfattande
ingrepp i mark än för grundläggning av enskild villa
eller markarbeten som omfattar upptagande av mer
än 200 m3 jordmassor. Schaktningsarbeten i
samband med underhåll av befintligt ledningsnät
samt underhåll av befintligt vägnät anses inte
utgöra större schaktningsarbeten.

5) § 4 (Petroleumprodukter):

5) Föreskriften har förtydligats.

I primär skyddszon gäller att uppställning i mer än
en vecka av arbetsmaskiner som används i

Förslag till ändring:
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yrkesmässig verksamhet kräver anmälan, om inte
uppställningen sker på hårdgjord yta eller på sätt
som medger möjlighet att fånga upp eventuellt
läckage eller spill. För tydlighetens skull bör det
klargöras att det även på den hårdgjorda ytan bör
finnas möjlighet till uppsamling av läckage eller
spill.

Primär skyddszon

6) § 5 (Kemiska bekämpningsmedel):

6) Föreskriften har uppdaterats enligt MBN:s
förslag.

Uppställning av arbetsmaskiner som används i
yrkesmässig verksamhet, över natten eller längre
utan uppsikt, får enbart ske om de är utrustade
med skyddsanordning eller om uppställning sker på
plats där läckage säkert förhindras nå omgivningen.

Avseende risker för spridning av föroreningar till
grundvattentäkten via Gothemsån, inom tertiär zon,
bedöms enbart risken för olyckor och händelser
som kan orsaka stora läckage av eldningsolja,
drivmedel, kemiska bekämpningsmedel m.m. i
Gothemsån vara relevant. Med anledning av detta
föreskrivs, inom tertiär zon, restriktioner för
hantering av petroleumprodukter och lagring av
kemiska bekämpningsmedel. Det kan finnas
anledning att vara restriktiv mot verksamheter där
det finns risk för oavsiktliga utsläpp till Gothemsån
som i förlängningen potentiellt skulle kunna
påverka grundvattentäkten. Utöver lagring av
kemiska bekämpningsmedel bör även hantering av
bekämpningsmedel inom den tertiära zonen ske
restriktivt för att i möjligaste mån förhindra
oavsiktliga utsläpp. Därför föreslås att hantering
som innebär utspädning, blandning och påfyllning
av kemiska bekämpningsmedel samt utvändig
rengöring av utrustning som används för spridning
av kemiska bekämpningsmedel inte bör ske inom
den tertiära zonen, med undantaget om det sker på
en yta där det finns möjlighet till uppsamling av
spill och läckage (exempelvis hårdgjord yta med
uppsamling, biobädd eller annan plats med
motsvarande funktion).

Förslag till ändring:
Tertiär skyddszon
Användning av kemiska bekämpningsmedel som
innebär lagring, utspädning, blandning, påfyllning
och rengöring av utrustning får endast ske på ett
sådant sätt att hela volymen kan omhändertas vid
läckage.

7) § 8 (Bark, timmer, stubbar, flis och GROTupplag):

7) Risk för lakning bör vara mindre för GROTupplag än upplag av bark, stubbar och timmer då
massa per volymenhet är betydligt lägre. Då behov
av permanenta upplag av GROT inom området bör
vara lågt tas denna del i föreskriften bort.

I sekundär zon framgår att permanenta GROTupplag kräver tillstånd. Bark, stubbar, timmer och
flis omfattas inte av skrivningen. Av vilken
anledning har bark, stubbar, timmer och flis
utelämnats från möjligheten att söka tillstånd för?
8) § 9 (Avloppsvatten):

8). Förtydligande har införts med en definition av

infiltrationsanläggning för avloppsvatten.

I sekundär skyddszon framgår att ny infiltrationsanläggning för rening av avloppsvatten från
vattentoalett är förbjuden. Det bör om möjligt
förtydligas om efterpolering av avloppsvatten i en
infiltrationsanläggning, härrörande från reningsverk
som behandlar avloppsvatten innehållande
toalettvatten, omfattas av skrivningen.

Förslag till tillägg:
Infiltrationsanläggning för avloppsvatten:
Anläggning för rening av avloppsvatten genom
sand eller gruslager som huvudsteg eller
efterpolering.
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9) § 10 (Upplag av snö eller avfall):

9) Se svar under punkt 2 ovan.

Då avfall har definierats under 2 § bör även massor
och förorenade massor definieras. Deponering av
avfall och förorenade massor är förbjudet i primär
och sekundär skyddszon. Deponering av massor
med okänt innehåll tas inte upp men bör rimligen
också vara förbjudna att deponera.
Eftersom förorenade massor inte är definierat
uppstår ett tolkningsutrymme. För att komma ifrån
detta föreslås att man på lämpligt vis definierar när
massor är att betrakta som förorenade.
10) § 10 (Upplag av snö eller avfall):

10) Kapitel 7.3 har förtydligats. Upptagna massor
vid rensning bedöms normalt inte innebära någon
ökad risk om dessa läggs intill vattendraget.

Under 7.3 i ansökan resoneras kring dikesresning.
Vad som saknas i resonemanget är de massor som
tas upp och hur dessa kan hanteras. Av 10 §
framgår bland annat att det är förbjudet att
deponera avfall och förorenade massor inom tertiär
zon. De rensningsmassor/avfall som uppstår i
samband med dikesrensning kan således inte
läggas upp inom 100 meter från Gothemsån. Ett
vedertaget sätt att utföra dikesrensningar är att
lägga upp rensmassorna i närheten av diket, vilket
skulle bli omöjligt med den skrivning som nu finns i
skyddsföreskriften. Man bör se över skäligheten i
att behöva transportera bort rensningsmassorna
som härrörande från Gothemsån och överväga
möjligheten att undanta dessa rensningsmassor,
förutsatt att de inte är förorenade, från förbudet
gällande deponering av avfall.

Förtydligande:
Primär, sekundär och tertiär skyddszon
Deponering av avfall och förorenade massor är
förbjudet med undantag av massor från
dikesrensning inom skyddszonen om dessa inte är
förorenade eller om föroreningsrisken endast är
ringa.

Under Allmänna upplysningar har tillägg gjorts för
att upplysa om anmälnings- och tillståndsplikt för
deponering av muddermassor enligt 29 kap. 18,19
och 22 §§ miljöprövningsförordningen.

11) § 11 (Asfalt, oljegrus och vägsalt):

11) TKF bedömer att det finns skäl att införa
tillståndsplikt för även andra dammbindningsmedel
eftersom stora delar av skyddsområdet består av
genomsläppligt material. Föreskrift har ändrats.

Man bör överväga om det, utöver spridning av
vägsalt, även ska vara förknippat med tillståndsplikt
för spridning av dammbindningsmedel. Det finns
olika typer av dammbindningsmedel, bland annat
lignosulfonat (en biprodukt från pappersmassetillverkningen) och bitumenemulsion, vilka skulle
kunna ha en påverkan på grundvattentäkten.

Förslag ändring:
Primär och sekundär skyddszon
Spridning av vägsalt och andra dammbindningsmedel än vatten kräver tillstånd.

12) § 12 (Täktverksamhet, schaktnings- och
anläggningsarbeten):

12) Se svar under punkt 5 ovan.

Uttrycket större öppnar upp för tolkningsutrymme
och bidrar till en rättsosäkerhet. Större schaktningsarbeten definieras i 2 § och av definitionen framgår
att det är motsvarande grundläggning av en villa
som är den övre gränsen innan det betraktas som
ett större schaktningsarbete. Då det indirekt syftar
till en yta föreslås därför att gränsen för schaktningsarbeten istället anges vid en yta, volym eller
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annan motsvarande storhet. Det skulle begränsa
tolkningsutrymmet och således större rättssäkerhet.
Av Samhällsbyggnadsförvaltningen erfarenheter
med tillsynsarbete i Visby vattenskyddsområde, där
definitionen är den samma, har det tidvis visat sig
vara svårt att avgränsa vad ett större schaktningsarbete i praktiken innebär. Syftet med tillståndsplikten och anmälningsplikten är inte tydligt i
ansökningshandlingarna. Är det själva schaktets
läge i landskapet, schaktets djup, eller arbetsföretaget med maskiner och petroleumhantering
som är den stora risken? Med bakgrund i den
faktiska risken för påverkan bör man inom ramen
för skyddsföreskrifterna komma fram till en lämplig
gräns för när det ska vara undantaget tillståndsplikt
och anmälningsplikt i primär respektive sekundär
skyddszon.
13) Enhet bygg anser att informationen om vilka
begränsningar och konsekvenser införandet av
vattenskyddsområdet medför för de boende i
området behöver förtydligas. I övrigt anses det
väldigt angeläget att skydda vattentäkten från olika
föroreningar så att vattentillgången kan säkras inför
framtiden. Bildandet av ett vattenskyddsområde är
troligtvis den rätta vägen för att uppnå ett ändamålsenligt skydd av vattentäkten.

13) Konsekvenserna har beskrivits i kapitel 9 och
begränsningarna framgår av föreskrifterna. Efter
det att vattenskyddsområde och föreskrifter antas
av Regionfullmäktige kommer ett informationsblad
tas fram som förtydligar innebörden av
föreskrifterna.

14) Av den analys av verksamheter och risker som
finns inom skyddsområdet framgår att bostadsfastigheter är vanligt förekommande. Man bör
fundera över om det ska vara tillåtet med
fordonstvätt med avfettningsmedel eller dylikt,
inom den primära skyddszonen. Tvättkemikalier kan
transporteras till grundvattnet och det finns
bostadsfastigheter i närheten till uttagsbrunnarna,
vilka bör betraktas som extra känsliga.

14)TKF bedömer att försiktighet vid användning av
farliga kemikalier vid biltvätt omfattas av § 6 Hälsooch miljöfarliga ämnen. För att tydliggöra detta
läggs även tvättkemikalier till i lista över exempel
på hälso- och miljöfarliga ämnen. Enskild biltvätt
bedöms i övrigt inte förekomma inom området i
sådan omfattning att det föreligger sådan risk för
vattentäkten att ytterligare särskild begränsning
behöver införas genom föreskrift. § 6 samt
allmänna rekommendationer om biltvätt som finns
på Regionens hemsida (www.gotland.se/42395) bör
vara tillräckligt.

10. Förening/organisation
Naturskyddsföreningen Gotland 2020-05-31

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)

Naturskyddsföreningen Gotland avstår från att
lämna yttrande.

TKF konstaterar att Naturskyddsföreningen Gotland
avstår från att lämna yttrande.
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11. Förening/organisation
Gothemsåns vattenråd 2020-05-31

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)

Gothemsåns vattenråd avstår från att lämna
yttrande.

TKF konstaterar att Gothemsåns vattenråd avstår
från att lämna yttrande.

12. Förening/organisation
LRF Gotland

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)

Något yttrande har inte inkommit från LRF Gotland.

TKF noterar att LRF Gotland har avstått från att
yttra sig.

13. Ägare och innehavare av särskild rätt till mark
Daniel Friström, fastighetsägare Gothem Magnuse
1:30, 2020-05-19 .

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)

Fastigheten Gothem Magnuse 1:30 ligger delvis i
kanten av föreslagen primär och sekundär
skyddszon. Inom primär skyddszon finns en mindre
husbehovstäkt för grus (markering 1 X). I täkten
tas grus för att anlägga en skogsväg. Skogsvägen
kommer att bli klar inom 2-6 år. Arbete på ca 300
m återstår och åtgången blir 3-5000 ton, Skogsväg
med grus underlättar i samband med avverkning.
En justering önskas på ca 50x100 m så att grustäkt
ej blir inkluderad i den primära zonen.

Som framgår av Naturvårdsverkets handbok om
vattenskyddsområden (2010:5) ökar
materialtäktsverksamhet markens och vattnets
sårbarhet, eftersom då jordtäcke tas bort så tas det
naturliga skyddsskiktet mot föroreningar bort.
Därmed ökar risken för påverkan på underliggande
mark och vatten. Ett förbud föreslås därför för
materialtäkt inom primär skyddszon.
TKF bedömer att fastigheten ligger inom ett mycket
sårbart område eftersom mark består av enbart
grus över berg. Vid schaktning och borttagning av
gruslager på plats med maskiner som innehåller
petroleumprodukter finns risk för spill och olyckor.
Det finns risk för att petroleum som når mark kan
spridas vidare till grundvatten. TKF finner därför
inte skäl att anpassa gränsen för omfattning av
primär skyddszon eller att ändra skyddsföreskrift.
En husbehovstäkt bedrivs i liten omfattning jämfört
med en täktverksamhet som kräver tillstånd enligt
miljöbalken. En mindre omfattning av verksamheten bör även innebära en mindre risk.
Fastighetsägare kommer att ha möjlighet att
ansöka om dispens för husbehovstäkt. För att
kunna få dispens måste sökande visa att det finns
särskilda skäl för avsteg från förbudet samt att ett
eventuellt avsteg inte motverkar förbudets syfte.
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14. Ägare och innehavare av särskild rätt till mark
Karolina och Tobias Björk, fastighetsägare Gothem
Hinser 1:24, 2020-05-26.

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)

På gården finns en hage som betas och mark som
odlas. Det finns en hasselodling och grönsaksodling
utmed Gothemsån. Dessa kan komma att utökas.
Hur påverkas befintlig infiltration från 2010 när den
behöver grävas om?

Fastigheten ligger inom föreslaget primärt vattenskyddsområde. Verksamhet med odling och djurhållning kan komma att påverkas eftersom t ex
förbud föreslås mot spridning av bekämpningsmedel och yrkesmässig spridning av växtnäring
kräver tillstånd. Vidare är det förslag på anmälningsplikt för hållande av djur (inkl. bete).
För avlopp föreslås inom primär zon att man inte
får göra nya infiltrationsanläggningar. Däremot får
befintlig infiltration förbättras/göras om (dock inte
så att den blir större så att fler hushåll kan
anslutas).

15. Ägare och innehavare av särskild rätt till mark
Eskil Stiernborg, fastighetsägare Gothem Hinser
1:13 och Gothem Västerbjärs 1:8, 2020-06-01 samt
2020-06-09.

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)

1) Eskil S. motsätter sig planerat vattenskyddsområde och föreskrifter. Det saknas saklig grund
och tydliga konkreta motiv och anledningar till att
införa ett vattenskyddsområde och verkställa
förbud. Presenterade risker är små. Det finns inga
direkta hot som kan påverka vattnets kvalitét och
kvantitet negativt. Tillräckligt med vatten finns.

1) TKF har en annan uppfattning. Åminne vattentäkt förser ca 160 fastigheter med dricksvatten. Det
finns ingen reservvattentäkt. Det finns därför ett
behov att skydda vattentäkten så att kvalitén
bibehålls oavsett om de kända risker med olika
befintliga verksamheter eller åtgärder som idag
finns inom området, är små eller inte. Ett syfte med
föreskrifterna är att tillse att det inte tillkommer
verksamheter eller åtgärder som kan innebära en
risk för förorening av grundvattnet. Huvudman för
vattentäkt har även en skyldighet att inrätta
vattenskyddsområde (se åtgärdsprogram 20162021 för Södra Östersjöns vattendistrikt).

2) Om en föreskrift ändå ska tvingas fram ska den
inte innehålla förbud. Förslag bör presenteras på
lösningar att ta vatten och hantera avlopp.

2) Syftet med vattenskyddsföreskrifter är att
meddela de inskränkningar i rätten att förfoga över
fastighet som behövs för att tillgodose syftet med
området (se 7 kap 22 § miljöbalken). Detta görs
genom att ange vad som är förbjudet, vad som
kräver ansökan eller anmälan samt vad som är
undantaget från förbud/tillstånd/anmälan.
Förslag till lösningar för hantering av vatten och
avlopp kan inte ges inom huvudmannens uppdrag
att införa vattenskyddsområde och föreskrifter.

3) Ett vattenskyddsområde, med zon-indelningar,
skulle i förlängningen direkt ge inskränkningar i
rätten att använda marken så som markägaren vill.

3) Förslaget till föreskrifter innehåller i sig inga
begränsningar för avstyckning. Vid byggnation som
förutsätter vatten och avlopp följer dock av
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Möjligheten att stycka av och försälja den skulle
omintetgöras. Gothem Hinser 1:13, som ligger i
primär zon, skulle göras värdelös.

föreskrifterna att det krävs tillstånd för ny (enskild)
grundvattenbrunn och att avlopp inte kan lösas
enskilt genom ny infiltration inom den primära
zonen. Likaså kan avlopp inte lösas enskilt med
infiltration inom sekundär zon för anläggning som
omfattar vattentoalett.

4) Tillstånd skall fortsättningsvis beviljas för
avstyckning och fritidsbebyggelse efter sedvanlig
hemställan. Förbud skall alltså helt slopas. Det skall
tillåtas att vatten, antingen via egen borrad brunn
eller anslutning till det befintliga kommunala nätet
sker. Avlopp skall tillåtas i samma utsträckning som
gäller för övriga platser under Klart vattens direktiv.

4) Se svar 2 och 3 ovan. Möjlighet till anslutning till
kommunalt vatten avgörs av om kapacitet finns då
ansökan sker. Prövning av enskilt avlopp sker enligt
miljöbalkens regler. Krav enligt föreskrifterna
tillkommer då dessa är strängare än vad som gäller
enligt miljöbalken.

5) Riskbedömning av utsläpp från fritidshus måste
ses som absolut minimal. Det har tyvärr inte
preciserats vad som gäller för Åminnes primär-zonområde. Endast osakliga förbud har presenterats.

5) I föreskrifter anges enbart de begränsningar som
är nödvändiga, d v s förbud, anmälnings- och
ansökningsplikt. Se även svar 3. Vid prövning av
enskilt avlopp enligt miljöbalken görs ingen skillnad
på om bostaden ska används som fritids- eller
permanentbostad då användning av en bostad kan
ändras utan någon särskild prövning.

6) Det har i familjen funnits planer på att sälja
tomter i decennier. Förberedelser har vidtagits för
att kunna förrätta ansökningar om avstyckning. Bl a
har OSAB kontaktats om anslutning till deras
avloppsnät. Kommande intäkter på avstyckning och
försäljning är kopplade till framtida försörjning. Om
denna rättighet fråntas ska gottgörelse ske i
samma storleksordning som förlorat kapital.

6) Reglerna om ersättning för intrång i pågående
markanvändning m.m. finns i 31 kap. miljöbalken.
Enligt 31 kap. 4 § femte punkten miljöbalken har
fastighetsägare (eller rättighetshavare) rätt till
ersättning på grund av beslut som innebär att den
pågående markanvändningen avsevärt försvåras
inom berörd del av fastigheten (eller att mark tas i
anspråk), om beslutet gäller föreskrifter enligt 7
kap. 22 § om åtgärder och inskränkningar som rör
vattenskyddsområden.
Om en fastighetsägare anser sig ha rätt till
ersättning pga. skyddsföreskrifterna kan denna
väcka talan mot sökanden.
Talan ska enligt 31 kap. 13 § MB väckas inom ett år
från det ersättningsgrundande beslutet. Ersättningstalan kan antingen avse en bestämmelse i
skyddsföreskrifterna eller ett beslut av tillsynsmyndigheten med anledning av ansökan om tillstånd
(se 31 kap. 4-5 §§ MB). Ett yrkande om ersättnings
är följaktligen något som får framställas och
hanteras först när ett ersättningsgrundande beslut
har fattats.

Visby den 18 September 2020

Susanne Pettersson

Claudia Castillo

Avdelningschef
Vatten- och avloppssavdelningen

Projektledare
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Dnr TN 2019/838
2020-11-20

Tillägg till SAMRÅDSREDOGÖRELSE
Fastighetsägare för Gothem Busarve 1:37 har i samtal 2020-11-12 uppgett att yttrande har skickats in
till Teknikförvaltningen per post inom samrådstiden. Något yttrande har dock inte kommit fram eller
registrerats på ärendet. Fastighetsägare har samma dag, 2020-11-12, per mail skickat in yttrandet
som är daterat 2020-06-10. Med anledning av den uppkomna situationen bemöter Teknikförvaltningen
i efterhand inkomna synpunkter.

Inkomna synpunkter samt bemötande
16. Ägare och innehavare av särskild rätt till mark
Fastighetsägare för Gothem Busarve 1:37, 2020-1112 (men inlämnat per post innan 2020-06-15)

Bemötande Teknikförvaltningen (TKF)

Fastighetsägaren bestrider förslaget om vattenskyddsområde för Åminne grundvattentäkt.

Åminne vattentäkt förser ca 160 fastigheter med
dricksvatten. Det finns ingen reservvattentäkt. Det
finns därför ett behov att skydda vattentäkten så
att kvalitén bibehålls. Ett syfte med föreskrifterna är
att tillse att det inte tillkommer verksamheter eller
åtgärder som kan innebära en risk för förorening av
grundvattnet. Huvudman för vattentäkt har även en
skyldighet att inrätta vattenskyddsområde (se
åtgärdsprogram 2016-2021 för Södra Östersjöns
vattendistrikt).

Fastighetsägarens avsikt har under en lång tid varit
att utveckla fastigheten, som erhållits genom arv.
I köpekontraktet står bland annat:
Med tomten följer vägrätt för utfart till allmän väg
samt plats för avloppsinfiltration 50 meter från
befintlig vattenbrunn, samt tillstånd att lägga ner
elkabel längs tillfartsvägen.
Fastigheten har under åren renoverats löpande.
2005 betalade fastighetsägaren för avstyckning av
fastigheten, och 2009 bekostades indragning av
elektricitet. Målet har varit att även installera ett
avlopp, för att kunna nyttja fastigheten på ett mer
rimligt sätt. Till stöd för detta har texten i köpekontraktet varit.

Fastigheten Gothem Busarve 1:37 ligger inom
föreslaget primärt vattenskyddsområde d v s inom
område som är särskilt känsligt för förorening av
grundvatten vid t ex utsläpp från enskilda infiltrationsanläggningar. TKF bedömer att det därför är
nödvändigt att förbjuda tillkommande sådana
anläggningar.

Efter samtal med Claudia Castillo 2020.05.13 har
fastighetsägaren förstått att något avlopp förmodligen inte blir godkänt. Claudia var mycket vänlig
och tillmötesgående, och tipsade om att det kanske
fanns möjlighet att koppla på fastigheten på ett
gemensamt avlopp som tillhör Åminne Avlopp –
Samfällighetsförening.

Regionen har, oavsett vad som anges i enskilda
köpekontrakt, rätt att meddela vattenskyddsområde
samt föreskrifter enligt 7 kap 22 § miljöbalken, med
inskränkningar i rätten att förfoga över fastigheter,
som behövs för att tillgodose syftet med området.

Fastighetsägaren har kontaktat föreningen och fått
ett positivt svar. Det finns kapacitet och det är
fysiskt möjligt att ansluta.

Enligt 31 kap. 4 § femte punkten miljöbalken har
fastighetsägare (eller rättighetshavare) rätt till
ersättning på grund av beslut som innebär att den
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Kostnaden för det hela skulle sluta på ca 130.000:-,
vilket är helt oacceptabelt med tanke på läge och
rådande osäkerhet. Därför bestrids förslaget.
Om Regionen tar en stor del av kostnaden för
fastighetens anslutning till Åminne AvloppSamfällighetsförening tar fastighetsägaren tillbaka
sitt bestridande.

pågående markanvändningen avsevärt försvåras

inom berörd del av fastigheten (eller att mark tas i
anspråk), om beslutet gäller föreskrifter enligt 7
kap. 22 § om åtgärder och inskränkningar som rör
vattenskyddsområden. Den skada en ägare eller
annan rättighetshavare lider genom att inte i
framtiden ha möjlighet att utnyttja marken på
annat sätt än tidigare, dvs. bortfall av förväntningar
– förväntningsvärden – ersätts dock inte. Det
handlar då inte om pågående markanvändning,
utan ändrad markanvändning.
Fastigheten har idag inget avlopp. I detta fall finns
dock möjlighet att lösa avloppsfrågan genom
inkoppling till gemensamt avlopp, vilket beaktas vid
en intresseavvägning enligt 7 kap. 25 § miljöbalken.
Upplysningsvis kan nämnas att en fastighetsägare
som anser sig ha rätt till ersättning pga. att
pågående markanvändning avsevärt försvåras kan
väcka talan mot sökanden.
Talan ska enligt 31 kap. 13 § MB väckas inom ett år
från det ersättningsgrundande beslutet. Ersättningstalan kan antingen avse en bestämmelse i
skyddsföreskrifterna eller ett beslut av tillsynsmyndigheten med anledning av ansökan om tillstånd
(se 31 kap. 4-5 §§ MB). Ett yrkande om ersättning
är följaktligen något som i förekommande fall får
framställas och hanteras först när ett beslut har
fattats.

Visby den 20 November 2020

Susanne Pettersson

Claudia Castillo

Avdelningschef
Vatten- och avloppssavdelningen

Projektledare
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Claudia Maretic Castillo

Tekniska nämnden

Ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter för Åminne
grundvattentäkt
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslår att Regionfullmäktige beslutar om vattenskyddsområde
och föreskrifter i enlighet med vad som framgår av ansökan om vattenskyddsområde
och förskrifter för Åminne grundvattentäkt, slutversion, 2020-09-18.
Tekniska nämnden föreslår Regionfullmäktige om följande utformning av beslut:
-

Att med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken besluta om vattenskyddsområde för
Åminne grundvattentäkt inom Region Gotland, med den omfattning som
framgår av karta ”Vattenskyddsområde för Åminne grundvattentäkt” i bilaga 1.

-

Att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta om skyddsföreskrifter inom
angivet vattenskyddsområde såsom formulerats i ” Vattenskyddsföreskrifter för
Åminne grundvattentäkt”, bilaga 2.

-

Att till föreskrifterna bifoga allmänna upplysningar enligt utformning i ”Allmänna
upplysningar”, bilaga 3.

-

Att i beslut ange att föreskrifterna ska träda ikraft den 1 januari 2021.

-

Att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta att föreskrifterna ska gälla
omedelbart även om de överklagas.

-

Att i beslut informera om hur detta kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands
län.

-

Att i beslut ange att kungörelse ska ske med stöd av 27 § förordning (1998:1252)
om områdesskydd enligt miljöbalken m m.
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Sammanfattning

Teknikförvaltningen har sedan 2016 arbetat med att ta fram underlag för
vattenskyddsområde och föreskrifter för Åminne grundvattentäkt. Processen med
dialogmöten och samråd beskrivs närmare i samrådsredogörelsen. Samråd
genomfördes under vår/sommar 2020. Det har kommit in många värdefulla
synpunkter som har lett till ändringar, tillägg och förtydligande av föreskrifterna och
viss mindre justering av skyddsområdet. Inkomna synpunkter från myndigheter har
till stor del kunnat tillmötesgås. Ändringarna innebär inte mer betungande krav för
enskild. Inkommen synpunkt från fastighetsägare om flytt av skyddsgräns resp. att
inte genomföra skyddsområde har inte kunnat tillmötesgås. I samrådsredogörelsen
finns en sammanställning av inkomna synpunkter, gjorda ändringar samt
bemötanden.
Av ansökan framgår att föreslaget vattenskyddsområde baseras på de principer som
anges i Naturvårdsverkets handbok 2010:5. Skyddsområde är uppdelat i en primär,
sekundär samt tertiär skyddszon. Den tertiära skyddszonen är en skyddszon för del
av intilliggande Gothemsån. Föreslag till föreskrifter har utformats med stöd av
Naturvårdsverkets tidigare allmänna råd samt gjord riskanalys av potentiella risk- och
föroreningskällor. Föreskrifternas restriktionsgrad jämförs med de allmänna råden i
kapitel 10 i ansökan. Föreslagna föreskrifter har i huvudsak ungefär samma, eller
något mildare restriktionsgrad än de tidigare allmänna råden. I några fall är dock
föreslagna föreskrifter strängare.
Av gjord konsekvensanalys framgår att relativt få befintliga verksamheter berörs
(boende, camping/stugby, jord- och skogsbruk, djurhållning, kommunal verksamhet,
väghållare). Konsekvenserna med föreslagna skyddsföreskrifter bedöms bli måttliga
för dessa. Restriktionerna bedöms inte bli alltför påtagliga för nuvarande markanvändning. Riskreduktionen av skyddsföreskrifterna bedöms däremot bli stor.
Information om arbetet med Åminne vattenskyddsområde läggs fortlöpande ut på
Regionens hemsida: www.gotland.se/vattenskyddaminne.
Lagstöd

Följande lagstöd är aktuella inför beslut om vattenskyddsområde
7 kap 21 § Miljöbalken: Ett mark- eller vattenområde får av länsstyrelsen eller
kommunen förklaras som vattenskyddsområde till skydd för en grund- eller
ytvattentillgång som utnyttjas eller kan antas komma att utnyttjas för vattentäkt.
7 kap 22 § Miljöbalken: För ett vattenskyddsområde skall länsstyrelsen eller
kommunen meddela sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten att förfoga över
fastigheter inom området som behövs för att tillgodose syftet med området. ….
Föreskrifterna skall gälla omedelbart, även om de överklagas….
27 § Förordning (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m: När ett
beslut enligt andra stycket meddelas eller ett redan tidigare meddelat beslut ändras
eller upphävs ska beslutet snarast möjligt kungöras på det sätt som är föreskrivet för
författningar i allmänhet. Kungörelse om beslutet ska också införas i ortstidning.
Sökande och sakägare ska anses ha fått del av beslutet den dag kungörelsen var
införd i ortstidning. Om det är uppenbart att beslutet berör endast viss eller vissa
sakägare, får beslutet delges dessa sakägare i stället för att kungöras…

2 (15)

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2019/838

Bedömning

Åminne grundvattentäkt försörjer Åminneområdet med kommunalt vatten.
Vattendom meddelades av mark- och miljödomstolen under 2015. Behov finns att
skydda grundvattentäkten.
Syftet med att inrätta ett vattenskyddsområde är att skydda vattentäkten så att
vattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv, ett flergenerationsperspektiv.
Inrättande av vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter möjliggör att målsättningen med EU:s och svensk lagstiftning uppnås, genom att riskfyllda verksamheter och åtgärder regleras, så att vatten nu och i framtiden kan användas för sitt
ändamål.
När ett område förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter:
- stärks skyddet för vattenförekomsten
- tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse
- förtydligas vad som gäller utifrån Miljöbalken
Föreslaget vattenskyddsområde för Åminne grundvattentäkt bedöms vara av den
omfattning som behövs för att långsiktigt säkra grundvattenförekomsten för såväl
nutida som framtida vattenförsörjning. Föreslagna vattenskyddsföreskrifter bedöms
vara väl motiverade och utgöra en god avvägning mellan sakägarnas intressen och
behovet av att skydda grundvattnet inom vattenskyddsområdet.
Dialog om kommande vattenskyddsområde och föreskrifter har genomförts vid två
tillfällen. Inkomna synpunkter från myndigheter under samrådet har till stor del
kunnat tillmötesgås. Ändringarna innebär inte mer betungande krav för enskild.
Utförd dialog och samråd bedöms vara tillräckligt för framtagande av ansökan om
vattenskyddsområde och föreskrifter. Teknikförvaltningen anser att i ansökan
föreslaget vattenskyddsområde och föreslagna skyddsföreskrifter för Åminne
grundvattentäkt nu bör fastställas av Regionfullmäktige.
Efter det att beslut har tagits är det viktigt att, på samma sätt som i tidigare beslut om
vattenskyddsområden, informera berörda fastighetsägare och andra nyttjanderättshavare om det nya skyddsområdet och föreskrifterna.
Region Gotlands övergripande mål
Införande av skydd för kommunal vattentäkt i Åminne bedöms stärka följande
övergripande mål:



Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och
alla barn har goda uppväxtvillkor
Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad

Va-plan 2018, Vattenskyddsplan för Region Gotland
Åtgärd 50 omfattar fastställande av vattenskyddsområde och föreskrifter för Åminne
vattentäkt (tidplan 2018-2020).
Barn- och genusperspektiv
Behov av att skydda grundvatten för att kunna ha en fortsatt dricksvattenproduktion
av god kvalitét finns för alla boende och besökare på Gotland.
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Landsbygdsperspektiv
Av konsekvensanalys framgår att konsekvenserna för jord- och skogsbruk bedöms
bli måttliga med de föreslagna skyddsföreskrifterna. Restriktionerna bedöms inte bli
alltför påtagliga avseende nuvarande markanvändning. Inom primär och sekundär
skyddszon finns mycket liten andel åker/betesmark.
Ekonomisk konsekvensanalys
I ansökan framgår att vattentäkter i drift är generellt så värdefulla att de ska ha
fastställda vattenskyddsområden. Vidare bedöms vattentäkten ha ett mycket högt
skyddsvärde. Värdet har ej angetts i kronor. Kostnad för genomförande av ett
vattenskyddsområde bör dock vara litet i förhållande till kostnad för anläggande av
en ny vattentäkt på annan plats vilket skulle kunna bli en följd om vattenskyddsområde och föreskrifter med stor riskreduktion inte införs.
Inrättandet av vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter kan medföra
krav på ersättning från t ex markägare. Ekonomiska konsekvenser till följd av eventuella ersättningsanspråk är inte möjliga att beräkna.
Befintliga verksamheter som blir anmälnings- eller tillståndspliktiga när föreskrifterna
införs kan fortsätta att bedrivas på samma sätt i ett år efter det att föreskrifterna
börjat gälla. Därefter får dessa endast bedrivas om verksamhetsutövaren har lämnat
in en anmälan eller ansökan om tillstånd senast den dagen det har gått ett år.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Ansökan (slutversion)
Samrådsredogörelse

2020-09-18
2020-09-18 – Bilagor till ansökan finns på hemsidan
2020-09-18

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
RSAU
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Bilaga 1

Vattenskyddsområde för Åminne grundvattentäkt
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Bilaga 2

Vattenskyddsföreskrifter för Åminne grundvattentäkt
1 § Allmänt
Dessa föreskrifter gäller inom det vattenskyddsområde som angivits på bifogad
skyddsområdeskarta. Skyddsområdet är indelat i primär skyddszon, sekundär
skyddszon och tertiär skyddszon.

2 § Definitioner
Avloppsvatten: Spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts för
kylning, vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan och samlad
bebyggelse som inte görs för viss eller vissa fastigheters räkning samt vatten som
avleds för avvattning av en begravningsplats.
Avfall: Med avfall avses varje ämne eller föremål som innehavaren gör sig av med
eller avser eller är skyldig att göra sig av med.
Ett ämne eller föremål som uppkommit i en produktionsprocess där huvudsyftet inte
är att producera ämnet eller föremålet ska anses vara en biprodukt i stället för avfall,
om
1. det är säkerställt att ämnet eller föremålet kommer att fortsätta användas,
2. ämnet eller föremålet kan användas direkt utan någon annan bearbetning än
den bearbetning som är normal i industriell praxis,
3. ämnet eller föremålet har producerats som en integrerad del av
produktionsprocessen, och
4. den användning som avses i 1 inte strider mot lag eller annan författning och
inte leder till allmänt negativa följder för miljön eller människors hälsa.
Deponi: Med deponi avses en upplagsplats för avfall som finns på eller i jorden.
Som deponi räknas inte en plats där avfall
1. lastas om för att förbereda det för vidare transport till en annan plats där det
ska behandlas,
2. lagras innan det återvinns, om lagringen sker under en kortare period än tre
år, eller
3. lagras innan det bortskaffas, om lagringen sker under en kortare period än ett
år.
Förorenade massor: Med förorenade massor avses massor från ett område, en
deponi, mark, grundvatten eller sediment som är så förorenat att föroreningshalterna
påtagligt överskrider lokal eller regional bakgrundshalt.
GROT: Grenar, ris och toppar som tas ut vid avverkningar.
Hantering: Tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande,
användning, förpackning, förvaring, destruktion, konvertering, saluförande,
överlåtelse och därmed jämförbara förfaranden.
Infiltrationsanläggning för avloppsvatten: Anläggning för rening av
avloppsvatten genom sand eller gruslager som huvudsteg eller efterpolering.
Kemiskt bekämpningsmedel: En kemisk produkt som syftar till att förebygga eller
motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada
eller olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom.
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Som kemiskt bekämpningsmedel anses inte:
1. kemiska produkter som är avsedda att användas vid beredning av livsmedel,
läkemedel eller foder,
2. färger, fernissor, tjäror och andra kemiska produkter som är avsedda att
huvudsakligen begagnas för andra ändamål än som avses i första stycket, om
de inte genom särskild benämning eller på något annat sätt anges vara
avsedda som bekämpningsmedel.
Miljönämnd: Den nämnd som ska fullfölja kommunens tillsynsuppgifter inom
miljö- och hälsoskyddsområdet.
Punktbehandling: Bekämpning eller behandling av stam eller ett rotsystem i taget
om den använda metoden har sådan precision att hela volymen använt
bekämpningsmedel, utan läckage eller annan icke avsedd spridning, kan appliceras på
det avsedda objektet och endast täcker eller berör en begränsad del av objektet, t.ex.
fickning eller pensling och avstrykning.
Större schaktningsarbeten: Sänkning av markytan på utstakat område för mer
omfattande ingrepp i mark än för grundläggning av enskild villa eller markarbeten
som omfattar upptagande av mer än 200 m3 jordmassor. Schaktningsarbeten i
samband med underhåll av befintligt ledningsnät samt underhåll av befintligt vägnät
anses inte utgöra större schaktningsarbeten.
Upplag: Uppläggning eller förvaring av ämne eller material på marken.
Vattenslås: Förvaring av kemiskt behandlande plantor i vatten ute i naturen, t.ex. ett
vattenförande dike, i avvaktan på plantering.
Växtnäringsämnen: Konstgödsel, stallgödsel, slam och andra gödselmedel.
Yrkesmässig: För att bedriva en verksamhet yrkesmässigt förutsätts att den har en
viss omfattning och varaktighet samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av
självständig karaktär. Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att
verksamheten ska betraktas som yrkesmässig. Den behöver inte vara vederbörandes
huvudsysselsättning.

3 § Vattentäktszon
Med vattentäktszon avses en yta om 10 gånger 10 meter kring respektive
uttagsbrunn. Ingen annan hantering än sådan som är nödvändig för
vattentäktsverksamhet får förekomma inom dessa zoner.

4 § Petroleumprodukter samt uppställning av fordon
Primär skyddszon
Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter kräver tillstånd.
Tillstånd krävs inte för drivmedel i fordons och mobila arbetsmaskiners
bränsletankar.
Uppställning av arbetsmaskiner som används i yrkesmässig verksamhet, över natten
eller längre utan uppsikt, får enbart ske om de är utrustade med skyddsanordning
eller om uppställning sker på plats där läckage säkert förhindras nå omgivningen.
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Sekundär skyddszon
Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter kräver anmälan.
Anmälan krävs inte för drivmedel i fordons och mobila arbetsmaskiners
bränsletankar.
Tertiär skyddszon
Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter kräver anmälan.
Anmälan krävs inte för drivmedel i fordons och mobila arbetsmaskiners
bränsletankar, förutom för sådana fordon och arbetsmaskiner som används i
yrkesmässig verksamhet för arbeten i Gothemsån.

5 § Kemiska bekämpningsmedel
Primär skyddszon
Punktbehandling av enskilda växter samt punktsanering av ohyra och skadedjur är
tillåtet.
Plantering av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel och yrkesmässig
sanering av ohyra och skadedjur kräver tillstånd.
Övrig hantering av kemiska bekämpningsmedel är förbjuden.
Sekundär skyddszon
Spridning av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd med undantag för:


punktbehandling av enskilda växter,



punktsanering av ohyra och skadedjur,



yrkesmässig sanering av ohyra och skadedjur, där det – med undantag för
punktsanering – i stället krävs en anmälan och



plantering av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel under
förutsättning att plantorna inte vattenslås.

Lagring av kemiska bekämpningsmedel får endast ske på ett sådant sätt att hela
volymen kan omhändertas vid läckage.
Tertiär skyddszon
Användning av kemiska bekämpningsmedel som innebär lagring, utspädning,
blandning, påfyllning och rengöring av utrustning får endast ske på ett sådant sätt att
hela volymen kan omhändertas vid läckage.

6 § Hälso- och miljöfarliga ämnen
Primär, sekundär och tertiär skyddszon
Hälso- och miljöfarliga ämnen som är skadliga för yt- eller grundvatten, såsom
tjärprodukter, träimpregneringsmedel, organiska lösningsmedel, tvättkemikalier,
PFAS-haltigt brandskum, fenoler och färger, och som inte regleras särskilt i dessa
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föreskrifter får endast hanteras i sådan omfattning och på sådant sätt att yt-och
grundvatten inte förorenas.

7 § Växtnäringsämnen, ensilage och hållande av djur
Primär skyddszon
Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver tillstånd. Med spridning avses
inte den gödsel som djuren själva tillför marken vid betesgång.
Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark är förbjuden.
Ny gödselanläggning är förbjuden. Befintlig gödselanläggning samt ändring av
befintlig gödselanläggning kräver tillstånd.
Befintlig eller ny anordning för lagring av ensilage samt ändring av anordning för
lagring av ensilage i yrkesmässig verksamhet kräver tillstånd.
Hållande av djur (inklusive bete), med undantag för sällskapsdjur, kräver anmälan.
Sekundär skyddszon
Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver anmälan. Med spridning avses
inte den gödsel som djuren själva tillför marken vid betesgång.
Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark kräver tillstånd.
Ny gödselanläggning kräver tillstånd. Befintlig gödselanläggning samt ändring av
befintlig gödselanläggning kräver anmälan.
Ny anordning för lagring av ensilage samt ändring av anordning för lagring av
ensilage i yrkesmässig verksamhet kräver anmälan.

8 § Upplag av bark, stubbar, timmer, flis och GROT
Primär skyddszon
Tillfälliga upplag av bark, stubbar, timmer, flis och GROT under kortare tid än 12
månader kräver tillstånd.
Upplag som är mindre än 500 m3 travat mått och lagras kortare tid än tre månader
kräver inte tillstånd förutsatt att upplaget inte sker på grusytor och att
skyddsavståndet till vattentäktszon (inhägnat område) är minst 30 meter.
Upplag på tät yta under tak är dock tillåtet oavsett tid.
Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller tvåbostadsfastighet är tillåtet.
I övrigt är upplag av bark, stubbar, timmer, flis och GROT förbjudet.
Sekundär skyddszon
Tillfälliga upplag av bark, stubbar, timmer, flis och GROT under kortare tid än 12
månader är tillåtet.
Upplag på tät yta under tak är dock tillåtet oavsett tid.
Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller tvåbostadsfastighet är tillåtet.
I övrigt är upplag av bark, stubbar, timmer, flis och GROT förbjudet.
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9 § Avloppsvatten
Primär skyddszon
Ny infiltrationsanläggning för avloppsvatten är förbjuden. Befintlig infiltrationsanläggning får användas i den omfattning den har då dessa föreskrifter träder i kraft.
Befintlig infiltrationsanläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av yt- eller
grundvatten. En sådan åtgärd får inte innebära att infiltrationsanläggningen omfattar
ytterligare hushåll.
Sekundär skyddszon
Ny infiltrationsanläggning av avloppsvatten från vattentoalett är förbjuden. Befintlig
infiltrationsanläggning får användas i den omfattning den har då dessa föreskrifter
träder i kraft.
Befintlig infiltrationsanläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av yt- eller
grundvatten. En sådan åtgärd får inte innebära att infiltrationsanläggningen omfattar
ytterligare hushåll.

10 § Upplag av snö, avfall eller förorenade massor
Primär skyddszon
Upplag av snö som kommer från trafikerade ytor utanför primär skyddszon är
förbjudet.
Deponering av avfall och förorenade massor är förbjudet med undantag av massor
från dikesrensning inom skyddszonen om dessa inte är förorenade eller om
föroreningsrisken endast är ringa.
Nya permanenta upplag av avfall och förorenade massor, samt massor med okänt
föroreningsinnehåll, är förbjudet.
Tillfälliga upplag av avfall och förorenade massor, samt massor med okänt
föroreningsinnehåll, under kortare tid än 12 månader, kräver tillstånd.
Trädgårds- och hushållskompost för en- eller tvåbostadsfastigheter är tillåten.
Sekundär och tertiär skyddszon
Upplag av snö som kommer från trafikerade ytor utanför vattenskyddsområdet är
förbjudet.
Deponering av avfall och förorenade massor är förbjudet med undantag av massor
från dikesrensning inom skyddszonen om dessa inte är förorenade eller om
föroreningsrisken endast är ringa.
Nya permanenta upplag av avfall och förorenade massor, samt massor med okänt
föroreningsinnehåll, är förbjudet.
Tillfälliga upplag av avfall, förorenade massor samt massor med okänt föroreningsinnehåll under kortare tid än 12 månader, med undantag för upplag av snö från
trafikerade ytor inom vattenskyddsområdet, kräver tillstånd.
Trädgårds- och hushållskompost för en- eller tvåbostadsfastigheter är tillåten.
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11 § Asfalt, oljegrus och vägsalt
Primär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet.
Spridning av vägsalt och andra dammbindningsmedel än vatten kräver tillstånd.
Sekundär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt kräver tillstånd.
Spridning av vägsalt och andra dammbindningsmedel än vatten kräver tillstånd.

12 § Täktverksamhet, schaktnings- och anläggningsarbeten
Primär skyddszon
Materialtäkt är förbjuden.
Större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller borrning och
liknande underjordsarbeten kräver tillstånd.
Sekundär skyddszon
Materialtäkt är förbjuden, med undantag för husbehovstäkt som kräver tillstånd.
Större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller borrning och
liknande underjordsarbeten kräver anmälan.

13 § Energianläggningar och vattenbrunnar
Primär och sekundär skyddszon
Ny anläggning för utvinning eller lagring av värme eller kyla från jord, berg eller
grundvatten är förbjuden. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de
har då dessa föreskrifter träder i kraft.
Befintlig anläggning får åtgärdas för att förebygga förorening av yt- och grundvatten.
Tillstånd krävs för ny grundvattenbrunn som inte avser kommunal vattenförsörjning.

14 § Annan miljöfarlig verksamhet
Primär skyddszon
Ny miljöfarlig verksamhet, som inte regleras särskilt i dessa föreskrifter och för vilken
gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt
författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan medföra förorening av
yt- eller grundvatten, är förbjuden.
Ändringar av befintliga miljöfarliga verksamheter, som inte regleras särskilt i dessa
föreskrifter och för vilka gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap.
miljöbalken eller enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan
medföra förorening av yt- eller grundvatten, kräver tillstånd.
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Sekundär och tertiär skyddszon
Ny miljöfarlig verksamhet, som inte regleras särskilt i dessa föreskrifter och för vilken
råder anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt författning utfärdad
med stöd av 9 kap. miljöbalken, kräver tillstånd.
Ändringar av befintliga miljöfarliga verksamheter, som inte regleras särskilt i dessa
föreskrifter och för vilka gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap.
miljöbalken eller enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, som kan
medföra förorening av yt- eller grundvatten, kräver tillstånd.

15 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Dessa föreskrifter träder i kraft den dag som anges i beslut om vattenskyddsföreskrifter för
Åminne grundvattentäkt.
Följande gäller för verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och som
omfattas av förbud enligt dessa föreskrifter och som inte är förbjudna enligt äldre
föreskrifter. Utan hinder av förbudet får verksamheten bedrivas i oförändrad
omfattning intill dagen ett år efter skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får
verksamhet som omfattas av förbud inte bedrivas.
Följande gäller för verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och som
omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt dessa föreskrifter och som inte har
varit tillstånds- eller anmälningspliktig enligt äldre föreskrifter. Utan hinder av
tillstånds- eller anmälningsplikten får verksamheten bedrivas intill dagen ett år efter
skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får verksamheten bedrivas endast om
den som bedriver verksamheten senast den dagen lämnat in en ansökan om tillstånd
eller gjort en anmälan till miljönämnden.

16 § Allmänna bestämmelser
Ansökan om tillstånd eller anmälan ska göras till miljönämnden.
Tillstånd eller anmälan enligt dessa skyddsföreskrifter krävs inte om verksamheten
har tillståndsprövats enligt 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) eller 11
kap. (vattenverksamhet) eller enligt förordning utfärdad med stöd av dessa kapitel i
miljöbalken.
Tillstånd eller anmälan enligt dessa förskrifter krävs inte heller vid ändring av sådan
verksamhet om ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § miljöbalken erhållits.
Vattentäktens huvudman ska se till att informationsskyltar avseende
vattenskyddsområde finns uppsatta på för ändamålet lämpliga och väl synliga platser.
Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är
nödvändiga för driften av den avsedda vattentäkten inom vattenskyddsområdet.
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Bilaga 3

Allmänna upplysningar
Föreskrifterna innebär inskränkningar i rätten att förfoga över de fastigheter som
omfattas av vattenskyddsområdet och riktar sig i första hand till markägare och
innehavare av särskild rätt till fastigheter i området.
Anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eller författning utfärdad med stöd av 9
kap. miljöbalken
En anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eller författning utfärdad med stöd av 9 kap.
miljöbalken ersätter inte en anmälan enligt föreskrifterna. Följaktligen måste
anmälningsskyldigheten enligt dessa förskrifter uppfyllas oavsett om en anmälan har
gjorts avseende samma förhållande enligt 9 kap. miljöbalken eller författning utfärdad
med stöd av 9 kap. miljöbalken.
Anmälan om olyckshändelse
Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska
omgående anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet,
vilket framgår av 2 kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt
förordningen (2003:789) om skydd mot olyckor. Anmälan ska göras till
räddningstjänsten, tel. 112, miljönämnden samt vattentäktens huvudman.
Avledning av spillvatten och dagvatten
Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det
förbjudet att utan tillstånd inrätta avloppsanordningar till vilka vattentoaletter ska
anslutas. Tillstånd krävs även vid anslutning av vattentoalett till befintlig
avloppsanordning.
Enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (KF 18 aug
2003) gäller tillståndsplikt även för annan avloppsanläggning.
Anmälan krävs för ändring av ovan angivna avloppsanordningar om åtgärden kan
medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning (14 §
förordningen.om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).
Beredskapsplan
En beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk bör upprättas av
vattentäktens huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts.
Definitioner
Definitionerna avseende bekämpningsmedel i § 2 i nu aktuella vattenskyddsföreskrifter stämmer inte helt överens med de definitioner som anges i miljöbalken
och tillhörande förordningar utan har getts en lokal anpassning.
Deponering av muddermassor
Deponering av muddermassor kan vara anmälnings- eller tillståndspliktigt vilket
framgår av 29 kap. 18, 19 och 22 §§ miljöprövningsförordningen (2013:251).
Dispens
Om särskilda skäl föreligger kan miljönämnden medge dispens från ovan meddelade
föreskrifter enligt 7 kap 22 § miljöbalken. Miljönämnden ska samråda med vattentäktens huvudman och höra berörda myndigheter innan dispens ges. I samband med
en sådan prövning kan miljönämnden föreskriva särskilda villkor, som anses
erforderliga för att undvika vattenförorening (16 kap. 2 § miljöbalken). Dispens får,
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enligt 7 kap. 26 § miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med
föreskrifternas syfte.
Ersättning
Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap. 4
§ miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt
till ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående
markanvändning avsevärt försvåras inom den berörda delen av fastigheten.
Detsamma gäller om mark tas i anspråk.
Förebyggande av brand
Ägare eller nyttjanderättshavare till byggnader och andra anläggningar ska vidta de
åtgärder som behövs för att förebygga brand och för att hindra eller begränsa skador
till följd av brand, vilket framgår av 2 kap. 2 § lagen (2003:778) om skydd mot
olyckor.
Hantering av brandfarliga vätskor
För hantering av petroleumprodukter ska Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd
mot mark- och vattenförorening vid hantering av brandfarliga vätskor och spilloljor
(NFS 2017:5) iakttas. Enligt 3 kap. 1 § NFS 2017:5 ska den som avser att installera en
cistern senast fyra veckor innan installationen påbörjas eller hanteringen inleds
skriftligen informera tillsynsmyndigheten om detta. Kopia på utförda kontroller ska
inges till tillsynsmyndigheten. I 4 kap. samma föreskrift finns ytterligare krav inom
vattenskyddsområde, bl. a. för cisterner eller lösa behållare med en sammanlagd
volym som är större än 250 liter.
Hantering av växtnäringsämnen
Enligt förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket ska vid lagring av
stallgödsel lagringsutrymmena vara så utformade att avrinning eller läckage till
omgivningen inte sker.
Hänsynsregler
I 2 kap. miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna som bl.a. innebär att alla som
bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den
kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och
omfattning för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom ska en
verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa och
miljön. Detta innebär att om yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas
komma att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller
vidta sådana åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga
att skaffa sig tillräcklig kunskap och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av
verksamheten och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att
förebygga eller avhjälpa skadan.
Information och upplysning
Fastighetsägare bör informera hyresgäster och arrendatorer om skyddsföreskrifterna.
Ny lagstiftning
Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter
beslutsdatum och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller
utöver här meddelade föreskrifter.
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Påföljd
Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap. 2 § och 2a
§ miljöbalken.
Spridning av kemiska och biologiska bekämpningsmedel
Enligt 14 kap. 7 § andra stycket miljöbalken får kemiska och biologiska
bekämpningsmedel som är avsedda för att bekämpa lövsly inte spridas över
skogsmark eller användas för att behandla enskilda trädstammar.
Bestämmelser om spridning och annan hantering av bekämpningsmedel finns i
förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel.
I Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:2) finns föreskrifter om användningen av
växtskyddsmedel och i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2015:3) finns föreskrifter
om spridning av biocidprodukter.
Syfte
Syftet med vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter är att säkerställa skyddet
för grundvattentäkten Åminne.
Tillstånd och dispens
Vad en tillståndsansökan och en dispensansökan skall innehålla framgår av 23 §
förordningen (1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Tillsyn
Miljönämnden är tillsynsmyndighet för Åminne vattenskyddsområde. Se vidare i 2
kap 9 § miljötillsynsförordningen (2011:13).
Transport av farligt gods
Länsstyrelsen har att i särskilt beslut rekommendera vissa vägar för transport av
farligt gods i länet.
Övrig lagstiftning
Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan
krävas prövning enligt annan lagstiftning. Vid sidan av ovanstående
skyddsföreskrifter gäller ett flertal generella bestämmelser inom
vattenskyddsområdet.

Hur man överklagar
Detta beslut kan överklagas till länsstyrelsen. Överklagandet ska ha inkommit till
Regionstyrelsen senast tre veckor efter det att beslutet kungjorts i ortstidning.
Dessa föreskrifter gäller omedelbart även om de överklagas (7 kap. 22 § miljöbalken).

15 (15)

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-10-21

TN § 238

TN § 238

Ansökan om vattenskyddsområde och
föreskrifter för Åminne grundvattentäkter

TN 2019/838
TN AU § 225

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden föreslår att Regionfullmäktige beslutar om vattenskyddsområde
och föreskrifter i enlighet med vad som framgår av ansökan om
vattenskyddsområde och förskrifter för Åminne grundvattentäkt, slutversion,
2020-09-18.
Tekniska nämnden föreslår Regionfullmäktige om följande utformning av beslut:
1. Att med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken besluta om vattenskyddsområde för
Åminne grundvattentäkt inom Region Gotland, med den omfattning som
framgår av karta ”Vattenskyddsområde för Åminne grundvattentäkt” i bilaga 1.
2. Att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta om skyddsföreskrifter inom
angivet vattenskyddsområde såsom formulerats i ” Vattenskyddsföreskrifter för
Åminne grundvattentäkt”, bilaga 2.
3. Att till föreskrifterna bifoga allmänna upplysningar enligt utformning i ”Allmänna
upplysningar”, bilaga 3.
4. Att i beslut ange att föreskrifterna ska träda ikraft den 1 januari 2021.
5. Att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta att föreskrifterna ska gälla
omedelbart även om de överklagas.
6. Att i beslut informera om hur detta kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands
län.
7. Att i beslut ange att kungörelse ska ske med stöd av 27 § förordning (1998:1252)
om områdesskydd enligt miljöbalken m m.

Teknikförvaltningen har sedan 2016 arbetat med att ta fram underlag för
vattenskyddsområde och föreskrifter för Åminne grundvattentäkt. Processen med
dialogmöten och samråd beskrivs närmare i samrådsredogörelsen. Samråd
genomfördes under vår/sommar 2020. Det har kommit in många värdefulla
synpunkter som har lett till ändringar, tillägg och förtydligande av föreskrifterna och
viss mindre justering av skyddsområdet. Inkomna synpunkter från myndigheter har
till stor del kunnat tillmötesgås. Ändringarna innebär inte mer betungande krav för
enskild. Inkommen synpunkt från fastighetsägare om flytt av skyddsgräns resp. att
inte genomföra skyddsområde har inte kunnat tillmötesgås. I samrådsredogörelsen
finns en sammanställning av inkomna synpunkter, gjorda ändringar samt
bemötanden.
Av ansökan framgår att föreslaget vattenskyddsområde baseras på de principer som
anges i Naturvårdsverkets handbok 2010:5. Skyddsområde är uppdelat i en primär,
sekundär samt tertiär skyddszon. Den tertiära skyddszonen är en skyddszon för del
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av intilliggande Gothemsån. Föreslag till föreskrifter har utformats med stöd av
Naturvårdsverkets tidigare allmänna råd samt gjord riskanalys av potentiella risk- och
föroreningskällor. Föreskrifternas restriktionsgrad jämförs med de allmänna råden i
kapitel 10 i ansökan. Föreslagna föreskrifter har i huvudsak ungefär samma, eller
något mildare restriktionsgrad än de tidigare allmänna råden. I några fall är dock
föreslagna föreskrifter strängare.
Av gjord konsekvensanalys framgår att relativt få befintliga verksamheter berörs
(boende, camping/stugby, jord- och skogsbruk, djurhållning, kommunal verksamhet,
väghållare). Konsekvenserna med föreslagna skyddsföreskrifter bedöms bli måttliga
för dessa. Restriktionerna bedöms inte bli alltför påtagliga för nuvarande
markanvändning. Riskreduktionen av skyddsföreskrifterna bedöms däremot bli stor.
Information om arbetet med Åminne vattenskyddsområde läggs fortlöpande ut på
Regionens hemsida: www.gotland.se/vattenskyddaminne.
Bedömning

Åminne grundvattentäkt försörjer Åminneområdet med kommunalt vatten.
Vattendom meddelades av mark- och miljödomstolen under 2015. Behov finns att
skydda grundvattentäkten.
Syftet med att inrätta ett vattenskyddsområde är att skydda vattentäkten så att
vattentillgången säkras i ett långsiktigt perspektiv, ett flergenerationsperspektiv.
Inrättande av vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter möjliggör att
målsättningen med EU:s och svensk lagstiftning uppnås, genom att riskfyllda
verksamheter och åtgärder regleras, så att vatten nu och i framtiden kan användas för
sitt ändamål.
När ett område förklaras som vattenskyddsområde och skyddsföreskrifter:
-stärks skyddet för vattenförekomsten
-tydliggörs vattenförekomstens planmässiga betydelse
-förtydligas vad som gäller utifrån Miljöbalken
Föreslaget vattenskyddsområde för Åminne grundvattentäkt bedöms vara av den
omfattning som behövs för att långsiktigt säkra grundvattenförekomsten för såväl
nutida som framtida vattenförsörjning. Föreslagna vattenskyddsföreskrifter bedöms
vara väl motiverade och utgöra en god avvägning mellan sakägarnas intressen och
behovet av att skydda grundvattnet inom vattenskyddsområdet.
Dialog om kommande vattenskyddsområde och föreskrifter har genomförts vid två
tillfällen. Inkomna synpunkter från myndigheter under samrådet har till stor del
kunnat tillmötesgås. Ändringarna innebär inte mer betungande krav för enskild.
Utförd dialog och samråd bedöms vara tillräckligt för framtagande av ansökan om
vattenskyddsområde och föreskrifter. Teknikförvaltningen anser att i ansökan
föreslaget vattenskyddsområde och föreslagna skyddsföreskrifter för Åminne
grundvattentäkt nu bör fastställas av Regionfullmäktige.
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Efter det att beslut har tagits är det viktigt att, på samma sätt som i tidigare beslut om
vattenskyddsområden, informera berörda fastighetsägare och andra
nyttjanderättshavare om det nya skyddsområdet och föreskrifterna.
Region Gotlands övergripande mål
Införande av skydd för kommunal vattentäkt i Åminne bedöms stärka följande
övergripande mål:
Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik hälsa och alla barn
har goda uppväxtvillkor
Tillgången till vatten av god kvalitet är långsiktigt säkrad
Va-plan 2018, Vattenskyddsplan för Region Gotland
Åtgärd 50 omfattar fastställande av vattenskyddsområde och föreskrifter för Åminne
vattentäkt (tidplan 2018-2020).
Barn- och genusperspektiv
Behov av att skydda grundvatten för att kunna ha en fortsatt dricksvattenproduktion
av god kvalitét finns för alla boende och besökare på Gotland.
Landsbygdsperspektiv
Av konsekvensanalys framgår att konsekvenserna för jord- och skogsbruk bedöms
bli måttliga med de föreslagna skyddsföreskrifterna. Restriktionerna bedöms inte bli
alltför påtagliga avseende nuvarande markanvändning. Inom primär och sekundär
skyddszon finns mycket liten andel åker/betesmark.
Ekonomisk konsekvensanalys
I ansökan framgår att vattentäkter i drift är generellt så värdefulla att de ska ha
fastställda vattenskyddsområden. Vidare bedöms vattentäkten ha ett mycket högt
skyddsvärde. Värdet har ej angetts i kronor. Kostnad för genomförande av ett
vattenskyddsområde bör dock vara litet i förhållande till kostnad för anläggande av
en ny vattentäkt på annan plats vilket skulle kunna bli en följd om
vattenskyddsområde och föreskrifter med stor riskreduktion inte införs.
Inrättandet av vattenskyddsområdet med tillhörande skyddsföreskrifter kan medföra
krav på ersättning från t ex markägare. Ekonomiska konsekvenser till följd av
eventuella ersättningsanspråk är inte möjliga att beräkna.
Befintliga verksamheter som blir anmälnings- eller tillståndspliktiga när föreskrifterna
införs kan fortsätta att bedrivas på samma sätt i ett år efter det att föreskrifterna
börjat gälla. Därefter får dessa endast bedrivas om verksamhetsutövaren har lämnat
in en anmälan eller ansökan om tillstånd senast den dagen det har gått ett år.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2020-10-21

TN § 238

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden

Tekniska nämnden föreslår att Regionfullmäktige beslutar om vattenskyddsområde
och föreskrifter i enlighet med vad som framgår av ansökan om vattenskyddsområde
och förskrifter för Åminne grundvattentäkt, slutversion, 2020-09-18.
Tekniska nämnden föreslår Regionfullmäktige om följande utformning av beslut:
1. Att med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken besluta om vattenskyddsområde för
Åminne grundvattentäkt inom Region Gotland, med den omfattning som framgår av
karta ”Vattenskyddsområde för Åminne grundvattentäkt” i bilaga 1.
2. Att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta om skyddsföreskrifter inom
angivet vattenskyddsområde såsom formulerats i ” Vattenskyddsföreskrifter för
Åminne grundvattentäkt”, bilaga 2.
3. Att till föreskrifterna bifoga allmänna upplysningar enligt utformning i ”Allmänna
upplysningar”, bilaga 3.
4. Att i beslut ange att föreskrifterna ska träda ikraft den 1 januari 2021.
5. Att med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta att föreskrifterna ska gälla
omedelbart även om de överklagas.
6. Att i beslut informera om hur detta kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands
län.
7. Att i beslut ange att kungörelse ska ske med stöd av 27 § förordning (1998:1252)
om områdesskydd enligt miljöbalken m m.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse
Ansökan (slutversion)
Samrådsredogörelse

2020-09-18
2020-09-18 – Bilagor till ansökan finns på hemsidan
2020-09-18
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-01-14

RS AU § 12

Ansökan om vattenskyddsområde och
föreskrifter för Åminne grundvattentäkt

RS 2020/1631

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige
x

x

x

x
x
x
x

Med stöd av 7 kap. 21 § miljöbalken besluta om vattenskyddsområde för Åminne
grundvattentäkt inom Region Gotland, med den omfattning som framgår av karta
”Vattenskyddsområde för Åminne grundvattentäkt” i bilaga 1 i teknikförvaltningens tjänsteskrivelse TN 2019/838, 2020-09-18.
Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta om skyddsföreskrifter inom angivet
vattenskyddsområde såsom formulerats i ”Vattenskyddsföreskrifter för Åminne
grundvattentäkt”, i bilaga 2 i teknikförvaltningens tjänsteskrivelse TN 2019/838,
2020-09-18.
Till föreskrifterna bifoga allmänna upplysningar enligt utformning i ”Allmänna
upplysningar”, bilaga 3 i teknikförvaltningens tjänsteskrivelse TN 2019/838,
2020-09-18.
Föreskrifterna ska träda i kraft den 1 april 2021.
Med stöd av 7 kap. 22 § miljöbalken besluta att föreskrifterna ska gälla omedelbart
även om de överklagas.
I beslut informera om hur detta kan överklagas till Länsstyrelsen i Gotlands län.
I beslut ange att kungörelse ska ske med stöd av 27 § förordning (SFS 1998:1252)
om områdesskydd enligt miljöbalken m. m.

Vattenförsörjningen av Åminne samhälle med omnejd sker genom uttag av grundvatten i bergborrade brunnar vid Åminne vattentäkt. Region Gotland har genom
vattendom tillstånd att ta ut grundvatten för allmän vattenförsörjning. Någon reservvattentäkt finns inte. Genom att området kring Åminne vattentäkt förklaras som ett
vattenskyddsområde med tillhörande skyddsföreskrifter stärks skyddet för vattenförekomsten. Teknikförvaltningen har därför sedan 2016 arbetat med att ta fram
underlag för vattenskyddsområde och föreskrifter för Åminne grundvattentäkt.
Av ansökan framgår att föreslaget vattenskyddsområde baseras på de principer som
anges i Naturvårdsverkets handbok 2010:5. Skyddsområde är uppdelat i en primär,
sekundär samt tertiär skyddszon. Den tertiära skyddszonen är en skyddszon för del
av intilliggande Gothemsån. Föreslag till föreskrifter har utformats med stöd av
Naturvårdsverkets tidigare allmänna råd samt gjord riskanalys av potentiella risk- och
föroreningskällor. Föreskrifternas restriktionsgrad jämförs med de allmänna råden i
kapitel 10 i ansökan. Föreslagna föreskrifter har i huvudsak ungefär samma, eller
något mildare restriktionsgrad än de tidigare allmänna råden. I några fall är dock
föreslagna föreskrifter strängare.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-01-14

RS AU § 12 forts
RS 2020/1631

Av gjord konsekvensanalys framgår att relativt få befintliga verksamheter berörs
(boende, camping/stugby, jord- och skogsbruk, djurhållning, kommunal verksamhet,
väghållning). Konsekvenserna med föreslagna skyddsföreskrifter bedöms bli måttliga
för dessa. Restriktionerna bedöms inte bli alltför påtagliga för nuvarande markanvändning. Riskreduktionen av skyddsföreskrifterna bedöms däremot bli stor.
Samråd genomfördes under vår/sommar 2020 och finns beskriven i samrådsredogörelsen (inklusive tillägg daterat 2020-11-20).
Regionstyrelseförvaltningen har avslutningsvis inget att erinra mot föreslaget vattenskyddsområde för Åminne grundvattentäkter. Efter det att beslut har tagits är det
viktigt att, på samma sätt som i tidigare beslut om vattenskyddsområden, informera
berörda fastighetsägare och andra nyttjanderättshavare om det nya skyddsområdet
och föreskrifterna.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Tekniska nämnden 2020-10-21, § 238
Regionstyrelseförvaltningen 2020-12-21
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Justerande
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Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1049
21 december 2020

Maja-Malin Ekelöf

Regionstyrelsen

Framtida förbindelse till Fårö
Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige besluta att svaret på Trafikverkets
inriktningsbeslut är att Region Gotland ställer sig positiv till en vägbro mellan
Fårö och Gotland men att uppställda kriterier inte accepteras.
2. Regionstyrelsen fortsätter dialogen med Trafikverket avseende
förutsättningar för förbättrad färjetrafik.
3. Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över andra
möjliga finansieringslösningar för en fast förbindelse mellan Fårö och
Gotland.

Sammanfattning

I juni 2019 tog Trafikverket ett inriktningsbeslut om förutsättningarna att finansiera
en fast förbindelse mellan Gotland och Fårö. Beslutet innebär att förslaget om att
ersätta färjeleden över sundet med en vägbro kan skickas för prövning hos
regeringen under förutsättning att Region Gotland kan säkra finansiering för
investeringskostnader som överstiger 650 miljoner kronor, liksom för
planläggningskostnaderna och för tillkommande åtgärder i angränsande vägnät.
Ärendet kan skickas för prövning hos regeringen först efter att det finns en fastställd
vägplan och i samband med beslut om byggstart. Region Gotland behöver nu ta
ställning till inriktningsbeslutet för att klargöra hur planeringen av ärendet ska drivas
vidare.
Region Gotland har ställt sig bakom en fast förbindelse till Fårö genom de av
regionfullmäktige antagna dokumenten Bygg Gotland, Översiktsplan för Gotlands
kommun 2010-2025, antagen 14 juni 2010, § 79, och Fördjupad översiktsplan Fårö
2025, antagen av regionfullmäktige 20 februari 2014.
Trafikverkets förstudie Fast förbindelse Fårö från 2013 visade att både utvecklad
färjeförbindelse och alternativet att investera i en bro vore samhällsekonomiskt
lönsamt. Nya samhällsekonomiska bedömningar från 2019 landar i samma slutsats.
Samtidigt visar den finansieringskalkyl som finns på stora osäkerheter i fråga om
kostnad och finansiering av projektet. Investeringskostnaden uppskattas i kalkylen till
ett intervall på ca 600-900 miljoner kronor och uppdaterade beräkningar som gjorts
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efter finansieringskalkylen, inför bedömning om samhällsekonomisk lönsamhet,
pekar på kostnader över detta intervall. I Trafikverkets inriktningsbeslut understryks
därför att Region Gotland måste säkra eventuella investeringskostnader över ett
belopp om 650 miljoner kronor, kostnader för planläggning och kostnader för
följdinvesteringar på angränsande vägnät om projektet ska drivas vidare. Detta
förutsätts finansieras via regionens länsplan. Enbart planläggningskostnaderna
bedöms uppgå till omkring 25 procent av investeringskostnaden för en bro. Det kan
sättas i relation till omfattningen på regionens länsplan åren 2018-2029 om totalt 248
miljoner kronor, eller ca 20 miljoner kronor per år.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det under nu gällande förutsättningar inte
är aktuellt att gå vidare i planeringen för en bro. Kostnaden är för hög och skulle
innebära att inga andra investeringar kan genomföras inom ramen för länsplanen
under ett flertal år. Regionstyrelseförvaltningen bedömer därför att svaret på
Trafikverkets inriktningsbeslut bör vara att Region Gotland ställer sig positiv till en
vägbro mellan Fårö och Gotland men att uppställda kriterier inte accepteras.
Behovet att förbättra förbindelserna över sundet kvarstår dock.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer därför att regionstyrelsen bör fortsätta
dialogen med Trafikverket avseende förbättrad färjetrafik. Inom ramen för det bör
regionstyrelsen verka för att färjerederiet ska tidigarelägga införandet av fossilfria
färjor på Fårösundsleden jämfört med nuvarande plan.
Möjligheten att få till stånd andra finansieringslösningar för en fast förbindelse
bedöms som små, men frågan skulle kunna lyftas till regeringen.
Regionstyrelseförvaltningen föreslås därför få i uppdrag att se över andra möjliga
finansieringslösningar för en fast förbindelse Gotland – Fårö.
I ärendet beskrivs även Trafikverkets planläggningsprocess vid beslut om att gå
vidare i planeringen för en bro, förutsättningarna för att få utökad färjetrafik liksom
Färjerederiets framtidsplaner för Fårösundsleden.
Ärendebeskrivning

I juni 2019 tog Trafikverket ett inriktningsbeslut om förutsättningarna att finansiera
en fast förbindelse mellan Fårö och Gotland. Beslutet innebär att förslaget om att
ersätta färjeleden över sundet med en vägbro kan skickas för prövning hos
regeringen under förutsättning att Region Gotland kan säkra finansiering för
investeringskostnader som överstiger 650 miljoner kronor, liksom för
planläggningskostnaderna och för tillkommande åtgärder i angränsande vägnät.
Region Gotland behöver nu ta ställning till detta för att klargöra hur planeringen av
ärendet ska drivas vidare.
Bakgrund
Frågan om att tillskapa en fast förbindelse till Fårö har diskuterats av och till i mer än
ett sekel. Vart, hur och huruvida det vore samhällsekonomiskt lönsamt har utretts i
flera omgångar från 1940-talet och framåt.
Region Gotland har ställt sig bakom en fast förbindelse till Fårö genom de av
regionfullmäktige antagna dokumenten Bygg Gotland, Översiktsplan för Gotlands
kommun 2010-2025, antagen 14 juni 2010, § 79, och Fördjupad översiktsplan Fårö
2025, antagen av regionfullmäktige 20 februari 2014.
Trafikverket ansvarar för trafiken över sundet. Idag trafikeras Fårösundsleden med
halvtimmestrafik större delen av dygnet vintertid. En gång på förmiddagen och vid
lunchtid har färjerederiets personal fika- respektive lunchrast vilket innebär ett längre
uppehåll i trafiken. Vecka 27 till vecka 32 utökas trafiken till tiominuterstrafik mellan
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klockan nio och 18.30. Den utökade sommartrafiken har möjliggjorts av att
Trafikverket sedan år 2017 satt in en extra färja på leden. Trafiken över
Fårösundsleden ökade med drygt 40 procent mätt i personbilsekvivalenter, perioden
2010-2019. Under samma tidsperiod ökade det totala antalet turer per år med knappt
åtta procent.
Förstudien från 2013
Trafikverkets förstudie Fast förbindelse Fårö togs fram hösten 2011 - våren 2013
inom ramen för Gotlands länsplan för regional transportinfrastruktur 2010-2021 (RS
2013/513). I studien utreddes en rad åtgärder enligt fyrstegsprincipen.
Fyrstegsprincipen är den arbetsstrategi som Trafikverket tillämpar för att säkerställa
god resurshushållning och åtgärder som bidrar till en hållbar samhällsutveckling.
Metoden innebär kortfattat att Trafikverket ska pröva alternativa åtgärder (steg 1 och
2) innan beslut av om- och nybyggnationer (steg 3 och 4). I studien utreddes en rad
steg 1-3-åtgärder som exempelvis förbättrad kollektivtrafik, ökad turtäthet med färjan
och byte till linfärja. Steg 4-åtgärder i form av bro eller tunnel i ett läge som
motsvarar dagens färjelägen utreddes också. Förstudien visade att såväl alternativet
med utvecklad färjeförbindelse som alternativet att investera i en bro vore
samhällsekonomiskt lönsamt.
I Region Gotlands remissvar framhölls att det enligt regionens uppfattning var
mycket viktigt att gå vidare i planeringsprocessen för en fast förbindelse till Fårö (RS
2013/513, § 255).
Trafikverket tog fram en finansieringskalkyl samma år i syfte att utreda om en fast
förbindelse till Fårö skulle kunna finansieras med ett lån från Riksgälden. För att det
ska anses lämpligt bör lånet kunna betalas av inom 25 år. Trafikverkets
finansieringskalkyl från 2013 visade att avbetalningen skulle kunna göras på 30 år, det
vill säga fem år över gränsvärdet. Därefter har finansieringskalkylen uppdaterats, se
mer nedan.
Trafikverkets fortsatta utredningsarbete
Trafikverket har efter förstudien 2013 fortsatt att utreda frågan om en fast
förbindelse till Fårö. På begäran av Länsstyrelsen i Gotlands län genomfördes en
fördjupad analys av de steg 1-3-åtgärder som togs upp i förstudien. Åtgärderna
delades in i fem åtgärdsgrupper: information, minska behovet av resor, busstrafik,
cykel och förändrad färjetrafik. Åtgärder för förändrad färjetrafik bedömdes ha bäst
projektmålsuppfyllnad, exempelvis med avseende på tillgänglighet. De var dessutom i
hög utsträckning samhällsekonomiskt lönsamma. Övriga åtgärdsgrupper bedömdes
generellt sett ha svag projektmålsuppfyllnad, men ansågs ändå kunna bidra med ökad
service till boende och besökare.
Trafikverket har även genomfört en tillgänglighetsanalys för alternativen fast
förbindelse respektive färjeförbindelse med 10-, 20- och 30-minuterstrafik.
Broalternativet var det mest tillgängliga utifrån de uppställda parametrarna restid,
valfrihet och robusthet, följt av färjetrafikering med 10-minuterstrafik.
År 2015 genomförde Trafikverket en utredning av alternativet med linfärja. Enligt en
samlad effektbedömning från samma år skulle alternativet med linfärja ge en ökad
tillgänglighet under sommarhalvåret då det idag råder köer till färjan, men inte leda
till någon tillgänglighetsförbättring övriga delar av året.
Uppdaterad finansieringskalkyl från 2018
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2018-12-21 presenterade Ramböll på Trafikverkets uppdrag och regionens önskan en
uppdaterad finansieringskalkyl för en fast förbindelse till Fårö. För att amortera på
lånet används i kalkylen driftmedel frigjorda från dels befintlig färjeförbindelse, dels
från ett, mellan Trafikverket och regionen för denna kalkyl överenskommet,
färjeutvecklingsscenario med utökad turtäthet under vinterhalvåret och ökad
kapacitet under sommarhalvåret. Kalkylen visar att det med vissa typer av antaganden
går att betala av lånet inom den tid om 25 år som Trafikverket satt som gräns, men
att räntenivån är helt avgörande och också en stor källa till osäkerhet i kalkylen.
Investeringskostnaden uppskattas i kalkylen till ett intervall på ca 600-900 miljoner
kronor Även dessa uppskattningar uppges vara behäftade med stor osäkerhet och
uppdaterade beräkningar som gjorts efter finansieringskalkylen, inför bedömning om
samhällsekonomisk lönsamhet, pekar på kostnader över detta intervall.
I början av 2019 presenterades nya samhällsekonomiska bedömningar för alternativet
utvecklad färjetrafik respektive alternativet bro. Båda åtgärderna bedömdes även
denna gång vara samhällsekonomiskt lönsamma.
Trafikverkets inriktningsbeslut från 2019
Den 20 juni 2019 tog Trafikverket följande beslut om inriktning för Fårösundsleden:
”Förslaget om att ersätta färjeleden över Fårösund med en vägbro kan skickas för
prövning hos regeringen under förutsättning att
 Finansiering kan säkras för investeringskostnader som överstiger 650
miljoner kronor (i 2019 års prisnivå) för en broinvestering över Fårösund.
Investeringsbelopp upp till denna beloppsgräns kan finansieras av de
driftskostnader som frigörs när färjedriften upphör.
 Finansieringen säkras för övriga investeringsbehov i vägnätet som uppstår till
följd av broinvesteringen.” (Beslut om inriktning, Fårösundsleden,
Trafikverket, 2019-06-20).
Region Gotland behöver nu ta ställning till detta beslut för att klargöra hur
planeringen ska drivas vidare.
Beslutsprocess och återstående utredningsarbete
Vid ett ställningstagande från Region Gotland om att fortsätta planeringen för en bro
över sundet återstår flera steg innan det kan bli aktuellt att sätta spaden i marken.
Stegen beskrivs i Bild 1 och i avsnitten nedan. Processen kan antas ta minst tre till
fem år. I detta fall är det dock sannolikt med en betydligt längre process, bland annat
med hänsyn till de riksintressen som finns. Själva genomförandet av investeringen,
produktionsskedet, kan inledas först efter att det finns en fastställd vägplan, som i sin
tur förutsätter att finansieringen är säkerställd. Beslut om att uppta lån fattas av
regeringen i samband med byggstartsbeslut.
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Bild 1. Beslutsprocessen

Investeringskostnader och finansiering
Den finansieringskalkyl som Trafikverket tagit ställning till i sitt inriktningsbeslut är
mycket grov. Inför ett slutgiltigt beslut från Trafikverket, om Region Gotland i och
med föreliggande beslut väljer att gå vidare med planeringen, behöver det göras en
betydligt mer detaljerad utredning av vilket kostnadsspann broinvesteringen befinner
sig inom. När en sådan beräkning finns tillgänglig behöver finansiering för hela
objektet inklusive planläggningskostnader och följdinvesteringar på närliggande
vägnät säkras.
Vid beslut om att gå vidare med alternativet att bygga en bro mellan Gotland och
Fårö behöver Region Gotland bekosta planläggningsarbetet genom att avsätta pengar
från länsplanen. Trafikverket har tittat på jämförbara projekt (det finns dock bara ett
fåtal) och uppskattar planläggningskostnaden till ca 25 procent av
investeringskostnaden. Det kan sättas i relation till omfattningen på regionens
länsplan åren 2018-2029 om totalt 248 miljoner kronor, eller ca 20 miljoner kronor
per år. Regionen behöver även finansiera de investeringskostnader för en bro som
eventuellt överstiger 650 miljoner kronor. Dessutom måste regionen finansiera de
investeringsbehov i anslutande vägnät som uppstår till följd av broinvesteringen.
Även detta behöver finansieras via länsplanen.
Redan idag finns behov av att genomföra förbättringar på Fårös vägnät. Det finns
ännu ingen åtgärdsvalsstudie framtagen för detta, men däremot ett påbörjat arbete
när det kommer till förbättrade cykelvägar på Fårö. Även detta måste Region
Gotland sätta av pengar för i länsplanen.
Planläggningsprocessen
Vid en samstämmig uppfattning om hur projektet ska fortsätta att drivas
undertecknar Trafikverket och Region Gotland en gemensam avsiktsförklaring. När
regionen avsatt pengar i länsplanen för planering så inleder Trafikverket
planläggningsprocessen.
I planläggningsprocessen behandlas själva genomförandet av den beslutade åtgärden:
var och hur objektet, i detta fall bron, ska byggas. Hur lång tid processen tar beror på
projektets storlek, antalet undersökningar som krävs, om det finns alternativa
sträckningar, vilken budget som finns och hur de berörda, inte minst Fårö- och
Fårösundsborna, ställer sig till projektet.
Enligt förstudien är sträckningen Fårösund – Broa det enda läget som är förenligt
med projektmålen. Det är också det läge som anges i regionens översiktsplan, liksom
i den fördjupade översiktsplanen för Fårö. Rent teoretiskt är det dock möjligt att fler
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alternativ utreds, då det inte finns något formellt beslut i fråga om var den fasta
förbindelsen ska finnas.
I planläggningsprocessen deltar Trafikverket och företrädare för samhället i övrigt.
Förfarandet, som illustreras i Bild 2 nedan, syftar till att säkerställa att
transportinfrastrukturen har en god anknytning till övrig samhällsplanering och till
miljölagstiftningen.
Bild 2. Planläggningsprocessen

Bildkälla: Trafikverket
I planläggningsarbetet prövas alternativet med en broinvestering mot de
målsättningar som finns i projektet, men också utifrån exempelvis
miljöpåverkansaspekter. I förstudien från 2013 framgår att investeringen i en
broförbindelse mellan Gotland och Fårö skulle ha negativ påverkan på miljö och
riksintressen för natur, kulturmiljö och friluftsliv. En rad analyser kommer därmed
att behöva genomföras vid beslut om att gå vidare med planeringen för en bro.
När ett underlag om projektets miljöpåverkan finns framtaget tar länsstyrelsen beslut
om det behöver tas fram en miljökonsekvensbeskrivning. I
miljökonsekvensbeskrivningen beskrivs projektets miljöpåverkan och där föreslås
även försiktighets- och skyddsåtgärder. Flera dispenser och tillstånd kommer bli
aktuella att ansöka om vid beslut om investering i en bro, däribland en vattendom.
Vägplanen som blir resultatet av planläggningsprocessen hålls tillgänglig för
granskning för att berörda ska kunna lämna synpunkter innan planen fastställs.
Därefter följer en överklagandetid innan planen vinner laga kraft. Samråd genomförs
under hela planläggningsperioden, med länsstyrelsen, regionen och med enskilda som
berörs, främst Fårö- och Fårösundsborna.
Ansökan hos regeringen
Efter att vägplanen fastställs och i samband med beslut om byggstart kan
Trafikverket gå vidare med ärendet till regeringen för att låta dem pröva om lån ska
tas upp i Riksgälden för byggande av bron. Först vid ett godkännande från
regeringen kan själva produktionsskedet påbörjas.
Alternativen
Region Gotland har tidigare ställt sig bakom en fast förbindelse till Fårö genom de av
regionfullmäktige antagna dokumenten Bygg Gotland, Översiktsplan för Gotlands
kommun 2010-2025, antagen 14 juni 2010, § 79, och Fördjupad översiktsplan Fårö
2025, antagen av regionfullmäktige 20 februari 2014. Nedan beskrivs det alternativet
jämte alternativen utökad färjetrafik, respektive att avvakta Färjerederiets framtida
planer för Fårösundsleden.
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Bro
Såväl i förstudien 2013 som i en samhällsekonomisk bedömning från 2019 drogs
slutsatsen att broalternativet vore samhällsekonomiskt lönsamt. I en
tillgänglighetsanalys från 2014 utifrån de uppställda parametrarna restid, valfrihet och
robusthet var broalternativet det som skapade mest tillgänglighet.
Vid beslut om att gå vidare i planeringsarbetet för en bro enligt Trafikverkets
inriktningsbeslut behöver regionen kunna tillhandahålla finansiering till
planläggningsarbetet. Det innebär i praktiken att regionen kommer att behöva sätta
av alla resurser i länsplanen till detta under ett flertal år framöver. Det skulle innebära
att andra angelägna infrastrukturåtgärder inte skulle kunna genomföras på ön under
den tiden. Finansiering genom broavgift har diskuterats men skulle motverka själva
syftet med broinvesteringen, det vill säga en ökad tillgänglighet.
Utökad färjetrafik
Såväl i förstudien 2013 som i en samhällsekonomisk bedömning från 2019 drogs
slutsatsen att utvecklad färjetrafik vore samhällsekonomiskt lönsamt. I en
tillgänglighetsanalys från 2014 utifrån de uppställda parametrarna restid, valfrihet och
robusthet var tiominuterstrafik det som skapade näst mest tillgänglighet.
Turtätheten styrs idag av de funktionella krav som Trafikverket beslutar om och som
gäller alla deras färjeleder. Just nu bereds nya funktionella krav. Trafikverkets
allmänna färjeleder delas in i standardklasser: F1, F2 eller F3 för färjeleder utan
omfartsväg, och O1 eller O2 för färjeleder med omfartsväg. Standardklass för
färjeleder utan omfartsväg indelas med utgångspunkt från antal boende. Ytterligare
två parametrar ingår i analysen: årsdygnstrafik (ÅDT) och farledens längd. En färjeled
kan flyttas upp en standardklass om den når ÅDT-kriteriet, eller flyttas ner om den
når längdkriteriet. Det finns även möjlighet att motivera byte av standardklass om
färjeleden är viktig med avseende på näringslivsbehov eller kollektivtrafik.
Fårösundsleden tillhör utifrån dessa parametrar färjeklass F2 och det finns i nuläget
inte argument för att flytta upp Fårösundsleden till en högre standardklass som
därmed skulle motivera högre turtäthet.
Det finns exempel på färjeleder där kommunen själv valt att gå in och finansiera
extra turer. För färjetrafik över Nordöleden (Öckerö kommun) betalar kommunen
cirka 450 000 kronor per år för två extra turer per vardag. Huruvida motsvarande
skulle gå att genomföra på Fårösundsleden beror dels på om regionen är villig att
skjuta till pengar för extra turer och dels om Färjerederiet bedömer det vara
genomförbart.
Färjerederiets framtida planer för Fårösundsleden
På grund av klimatlagen ska Färjerederiet vara helt klimatneutrala år 2045. Därför ska
dagens färjor bytas ut mot fossilfria dito. Idag byggs fyra nya elfärjor som ska
trafikera Ljusteröleden och Vaxholmsleden i Stockholms skärgård. Färjorna kommer
att kunna drivas helt autonomt. Målsättningen är att i framtiden kunna införa
anropsstyrd trafik för att öka tillgängligheten.
För Fårösundsledens del planeras den första färjan att ersättas år 2027, med en färja
med kapacitet för 60 bilar. Arbetshypotesen är elladdhybrid men val av bränsle görs
först två år innan färjan ska vara på plats. 2033 konverteras reservfärjan/andrafärjan
och 2036 byts även den ut mot en ny, också den med 60 bilars kapacitet. De nya
Fåröfärjorna kommer alltså att ha cirka 50 procent högre kapacitet än dagens färjor,
men med bibehållen turtäthet, vilket innebär att givet dagens trafiksituation skulle
sommarens tredjefärja inte behövas. Motivet till att utrusta Fåröförbindelsen med
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betydligt större färjor är att den ligger långt från fastlandet och att det därmed är
svårt att flytta färjor till och från förbindelsen. Färjorna behöver vara stationerade där
och räcka till för trafikökningar.
På kort sikt planerar Färjerederiet att utöka dagens tredjefärja, som idag trafikerar
under sex sommarveckor, till även försommar, slutet av säsongen samt storhelgerna.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att regionens svar på Trafikverkets
inriktningsbeslut bör vara att ej gå vidare i planeringen för en bro under uppställda
kriterier.
Ambitionen att förbättra förutsättningarna för fastboendet på Fårö och att stärka det
lokala näringslivet och den lokala arbetsmarknaden både på Fårö och i Fårösunds
samhälle finns bland annat beslutad i nu gällande översiktsplan Bygg Gotland. För att
så ska ske behöver tillgängligheten över Fårösundsleden vara god. Detta är viktigt
inte minst mot bakgrund av regionens målsättning om ökad befolkning respektive
målsättningen om goda förutsättningar att starta, driva och utveckla hållbara företag
på hela Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är viktigt att arbeta för en god
tillgänglighet över Fårösundsleden, men att det inte bör göras genom att gå vidare i
planeringen för att bygga en bro under de förutsättningar som ställts upp i
Trafikverkets inriktningsbeslut. Gotlands länsplan har en begränsad ekonomisk ram,
och har så haft i en följd av planeringsomgångar. Under en längre tid har inte behov
och brister kunnat åtgärdas, samtidigt har också nya behov tillkommit. Behoven och
bristerna finns på alla områden. Det finns exempelvis höga ambitioner att förbättra
cykelinfrastrukturen för arbetspendlare såväl som ur ett besöksnäringsperspektiv. Det
finns stora behov av att arbeta vidare för att säkerställa barns säkra skolvägar. Det
finns en rad busshållplatser som behöver tillgänglighetsanpassas och
trafiksäkerhetsåtgärder som behöver genomföras för att förbättra vägar viktiga för
landsbygden.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det under nu gällande förutsättningar inte är
aktuellt att gå vidare i planeringen för en bro. Kostnaden är för hög och skulle
innebära att inga andra investeringar kan genomföras inom ramen för länsplanen
under ett flertal år. Regionstyrelseförvaltningen bedömer därför att svaret på
Trafikverkets inriktningsbeslut bör vara att Region Gotland väljer att inte gå vidare i
planeringen för en vägbro mellan Fårö och Gotland. Behovet att förbättra
förbindelserna över sundet kvarstår dock. Regionstyrelseförvaltningen bedömer
därför att regionstyrelsen bör fortsätta dialogen med Trafikverket avseende
förbättrad färjetrafik.
I Färjerederiets framtidsplaner för hela sin verksamhet ligger också potential för
förbättrad tillgänglighet, dels i och med den större färjekapacitet som är planerad från
2027 och dels om det framöver blir möjligt med anropsstyrd trafik. Som energipilot
är det extra positivt att färjerederiets framtidsplaner innebär att på sikt ha en fossilfri
flotta. Inom ramen för den fortsatta dialogen med Trafikverket bör regionstyrelsen
verka för att tidigarelägga införandet av de fossilfria färjorna jämfört med
färjerederiets nuvarande plan.
Trafikverket har genom inriktningsbeslutet angett vilka förutsättningar som gäller för
finansieringen av en fast förbindelse mellan Gotland och Fårö. Om ett arbete för att
söka andra finansieringslösningar ska inledas är det en fråga för Region Gotland.
Möjligheten att få till stånd andra finansieringslösningar för en fast förbindelse
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bedöms som små, men frågan skulle kunna lyftas till regeringen.
Regionstyrelseförvaltningen föreslås därför få i uppdrag att se över andra möjliga
finansieringslösningar för en fast förbindelse mellan Fårö och Gotland.
Beslutsunderlag
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Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Trafikverkets inriktningsbeslut är att Region Gotland ställer sig positiv till en
vägbro mellan Fårö och Gotland men att uppställda kriterier inte accepteras.
Regionstyrelsen fortsätter dialogen med Trafikverket avseende förutsättningar för
förbättrad färjetrafik.
x Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att se över andra möjliga
finansieringslösningar för en fast förbindelse mellan Fårö och Gotland.
x

I juni 2019 tog Trafikverket ett inriktningsbeslut om förutsättningarna att finansiera
en fast förbindelse mellan Gotland och Fårö. Beslutet innebär att förslaget om att
ersätta färjeleden över sundet med en vägbro kan skickas för prövning hos
regeringen under förutsättning att Region Gotland kan säkra finansiering för
investeringskostnader som överstiger 650 miljoner kronor, liksom för planläggningskostnaderna och för tillkommande åtgärder i angränsande vägnät. Ärendet kan
skickas för prövning hos regeringen först efter att det finns en fastställd vägplan och i
samband med beslut om byggstart. Region Gotland behöver nu ta ställning till
inriktningsbeslutet för att klargöra hur planeringen av ärendet ska drivas vidare.
Region Gotland har ställt sig bakom en fast förbindelse till Fårö genom de av
regionfullmäktige antagna dokumenten Bygg Gotland, Översiktsplan för Gotlands
kommun 2010-2025, antagen 14 juni 2010, § 79, och Fördjupad översiktsplan Fårö
2025, antagen av regionfullmäktige 20 februari 2014.
Trafikverkets förstudie Fast förbindelse Fårö från 2013 visade att både utvecklad
färjeförbindelse och alternativet att investera i en bro vore samhällsekonomiskt
lönsamt. Nya samhällsekonomiska bedömningar från 2019 landar i samma slutsats.
Samtidigt visar den finansieringskalkyl som finns på stora osäkerheter i fråga om
kostnad och finansiering av projektet. Investeringskostnaden uppskattas i kalkylen till
ett intervall på ca 600-900 miljoner kronor och uppdaterade beräkningar som gjorts
efter finansieringskalkylen, inför bedömning om samhällsekonomisk lönsamhet,
pekar på kostnader över detta intervall. I Trafikverkets inriktningsbeslut understryks
därför att Region Gotland måste säkra eventuella investeringskostnader över ett
belopp om 650 miljoner kronor, kostnader för planläggning och kostnader för följdinvesteringar på angränsande vägnät om projektet ska drivas vidare. Detta förutsätts
finansieras via regionens länsplan. Enbart planläggningskostnaderna bedöms uppgå
till omkring 25 procent av investeringskostnaden för en bro. Det kan sättas i relation
till omfattningen på regionens länsplan åren 2018-2029 om totalt 248 miljoner kr,
eller ca 20 miljoner kr per år.
forts
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Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det under nu gällande förutsättningar inte
är aktuellt att gå vidare i planeringen för en bro. Kostnaden är för hög och skulle
innebära att inga andra investeringar kan genomföras inom ramen för länsplanen
under ett flertal år. Regionstyrelseförvaltningen bedömer därför att svaret på
Trafikverkets inriktningsbeslut bör vara att Region Gotland ställer sig positiv till en
vägbro mellan Fårö och Gotland men att uppställda kriterier inte accepteras. Behovet
att förbättra förbindelserna över sundet kvarstår dock. Regionstyrelseförvaltningen
bedömer därför att regionstyrelsen bör fortsätta dialogen med Trafikverket avseende
förbättrad färjetrafik. Inom ramen för det bör regionstyrelsen verka för att färjerederiet ska tidigarelägga införandet av fossilfria färjor på Fårösundsleden jämfört
med nuvarande plan.
Möjligheten att få till stånd andra finansieringslösningar för en fast förbindelse
bedöms som små, men frågan skulle kunna lyftas till regeringen. Regionstyrelseförvaltningen föreslås därför få i uppdrag att se över andra möjliga finansieringslösningar för en fast förbindelse Gotland – Fårö.
I ärendet beskrivs även Trafikverkets planläggningsprocess vid beslut om att gå
vidare i planeringen för en bro, förutsättningarna för att få utökad färjetrafik liksom
Färjerederiets framtidsplaner för Fårösundsleden.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att regionens svar på Trafikverkets inriktningsbeslut bör vara att ej gå vidare i planeringen för en bro under uppställda kriterier.
Ambitionen att förbättra förutsättningarna för fastboendet på Fårö och att stärka det
lokala näringslivet och den lokala arbetsmarknaden både på Fårö och i Fårösunds
samhälle finns bland annat beslutad i nu gällande översiktsplan Bygg Gotland. För att
så ska ske behöver tillgängligheten över Fårösundsleden vara god. Detta är viktigt
inte minst mot bakgrund av regionens målsättning om ökad befolkning respektive
målsättningen om goda förutsättningar att starta, driva och utveckla hållbara företag
på hela Gotland.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det är viktigt att arbeta för en god
tillgänglighet över Fårösundsleden, men att det inte bör göras genom att gå vidare i
planeringen för att bygga en bro under de förutsättningar som ställts upp i Trafikverkets inriktningsbeslut. Gotlands länsplan har en begränsad ekonomisk ram, och
har så haft i en följd av planeringsomgångar. Under en längre tid har inte behov och
brister kunnat åtgärdas, samtidigt har också nya behov tillkommit. Behoven och
bristerna finns på alla områden. Det finns exempelvis höga ambitioner att förbättra
cykelinfrastrukturen för arbetspendlare såväl som ur ett besöksnäringsperspektiv.

forts
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Det finns stora behov av att arbeta vidare för att säkerställa barns säkra skolvägar.
Det finns en rad busshållplatser som behöver tillgänglighetsanpassas och
trafiksäkerhetsåtgärder som behöver genomföras för att förbättra vägar viktiga för
landsbygden.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att det under nu gällande förutsättningar inte är
aktuellt att gå vidare i planeringen för en bro. Kostnaden är för hög och skulle innebära att inga andra investeringar kan genomföras inom ramen för länsplanen under
ett flertal år. Regionstyrelseförvaltningen bedömer därför att svaret på Trafikverkets
inriktningsbeslut bör vara att Region Gotland väljer att inte gå vidare i planeringen
för en vägbro mellan Fårö och Gotland. Behovet att förbättra förbindelserna över
sundet kvarstår dock. Regionstyrelseförvaltningen bedömer därför att regionstyrelsen
bör fortsätta dialogen med Trafikverket avseende förbättrad färjetrafik.
I Färjerederiets framtidsplaner för hela sin verksamhet ligger också potential för förbättrad tillgänglighet, dels i och med den större färjekapacitet som är planerad från
2027 och dels om det framöver blir möjligt med anropsstyrd trafik. Som energipilot
är det extra positivt att färjerederiets framtidsplaner innebär att på sikt ha en fossilfri
flotta. Inom ramen för den fortsatta dialogen med Trafikverket bör regionstyrelsen
verka för att tidigarelägga införandet av de fossilfria färjorna jämfört med färjerederiets nuvarande plan.
Trafikverket har genom inriktningsbeslutet angett vilka förutsättningar som gäller för
finansieringen av en fast förbindelse mellan Gotland och Fårö. Om ett arbete för att
söka andra finansieringslösningar ska inledas är det en fråga för Region Gotland.
Möjligheten att få till stånd andra finansieringslösningar för en fast förbindelse
bedöms som små, men frågan skulle kunna lyftas till regeringen. Regionstyrelseförvaltningen föreslås därför få i uppdrag att se över andra möjliga finansieringslösningar för en fast förbindelse mellan Fårö och Gotland.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Maja-Malin Ekelöf, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-12-21
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Maja-Malin Ekelöf

Regionstyrelsen

Remiss. Trafikverkets inriktningsunderlag för det framtida
transportsystemet.
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att överlämna synpunkter till Infrastrukturdepartementet
enligt bifogat förslag till yttrande.
 Omedelbar justering


Sammanfattning

Trafikverket har på regeringens uppdrag tagit fram ett inriktningsunderlag inför
transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022-2033, respektive 2022-2037.
Inriktningsunderlaget remitterades till Region Gotland och övriga remissinstanser
den 30 oktober 2020 och remisstiden löper till 29 januari 2021.
Syftet med inriktningsunderlaget är att ge regeringen underlag för en
infrastrukturproposition med förslag till riksdagen om ekonomiska ramar och
inriktning för den nya planperioden. Efter riksdagsbeslut kommer Trafikverket att få
i uppdrag att ta fram ett förslag till ny nationell plan. Parallellt med detta erbjuds
regionerna att ta fram förslag till nya länsplaner. Infrastrukturpropositionen väntas
komma våren 2021 och beslut om ny nationell plan och nya länsplaner planeras till
2022.
Inriktningsunderlaget är framtaget för två alternativa planperioder, 2022–2033
respektive 2022–2037, samt tre olika anslagsnivåer, nu gällande planeringsram om
622,5 mdr (12 år), samt ökade eller minskade anslag om 20 procent. Utöver detta har
Trafikverket valt att redovisa inriktningar både med och utan finansiering av nya
stambanor inkluderade i den ekonomiska ramen. Sammanlagt har det resulterat i tio
olika redovisade inriktningar.
Några delar av inriktningsunderlaget kan särskilt understrykas:
 Klimatmålen för transportsektorn har varit vägledande i Trafikverkets arbete
med framtagande av inriktningsunderlag. Slutsatsen är att målen kan nås på
ett kostnadseffektivt sätt genom en kombination av omfattande elektrifiering,
ökad andel biodrivmedel och högre bränslepriser. Osäkerheter och risker
finns kopplade till samtliga tre tillvägagångssätt.
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En större andel av de ekonomiska ramarna än idag föreslås gå till underhåll
av det befintliga vägnätet.
De ansträngda ekonomiska ramarna gör att hårda prioriteringar kommer att
krävas.
Genomförande av nya stambanor inom planen skulle leda till kraftiga
undanträngningseffekter på andra angelägna åtgärder och finansiering av nya
stambanor förslås därför ske utanför nationell plan.
Ingen ändrad fördelning föreslås av medel till länsplan jämfört med nu
gällande plan.
Trafikverket förespråkar att infrastrukturplaneringen även fortsättningsvis
bör utgå ifrån tolvåriga planperioder, eftersom framtida handlingsfrihet
minskar när medel binds upp långt fram i tiden.
Gotlands behov av sjöfart för godstransporter, liksom sårbarheten som
kommer av avsaknaden av reservhamn, nämns särskilt i underlaget.

Transportinfrastrukturplanering är långsiktig och förslaget till yttrande
överensstämmer i mångt och mycket med vad regionen lyft också i tidigare
sammanhang. Förslaget tar särskilt upp färje- och flygtrafikens betydelse, reservhamn
för färjetrafiken, omställningen till hållbart resande, behovet av underhållsåtgärder på
det gotländska vägnätet och behovet av högre anslag till länsplanerna.
Ärendebeskrivning

Trafikverket har på regeringens uppdrag tagit fram ett inriktningsunderlag inför
transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022-2033, respektive 2022-2037.
Syftet med inriktningsunderlaget är att ge regeringen underlag för bedömning av
ekonomiska ramar för transportinfrastrukturen. Inriktningsunderlaget remitterades
till Region Gotland och övriga remissinstanser den 30 oktober 2020 och remisstiden
löper till 29 januari 2021.
Utöver bifogat förslag till yttrande deltar Region Gotland även i det yttrande som
lämnas in inom ramen för En Bättre Sits, det storregionala samarbetet mellan länen
Stockholm, Uppsala, Västmanland, Örebro, Södermanland, Östergötland och
Gotland. Det yttrandet bygger på den systemanalys som togs fram och förankrades i
regionstyrelsen i höstas, § 216. Ett preliminärt remissvar från En Bättre Sits bifogas
utskicket.
Under våren 2021 väntas regeringen ta fram en infrastrukturproposition med förslag
till riksdagen om ekonomiska ramar och inriktning för den nya planperioden. Efter
riksdagsbeslut om ekonomiska ramar kommer Trafikverket att få i uppdrag att ta
fram ett förslag till ny nationell plan och parallellt med detta erbjuds regionerna att ta
fram förslag till nya länsplaner. Beslut om ny nationell plan och nya länsplaner
planeras till 2022.
Utgångspunkter i regeringsuppdraget
I regeringens direktiv till Trafikverket inför framtagande av inriktningsunderlaget
fanns ett antal utgångspunkter. Följande kan lyftas särskilt:





Underlaget ska tas fram för två alternativa planperioder, 2022–2033
respektive 2022–2037.
Förslagen ska utgå från nu gällande planeringsram om 622,5 mdr (12 år),
samt ökade eller minskade anslag om 20 procent.
Den statliga infrastrukturen i hela landet ska utvecklas och förvaltas så att de
transportpolitiska målen kan nås.
Den samlade utvecklingen inom transportområdet ska leda till att
klimatmålen för transportsektorn uppnås, dvs. att växthusgasutsläppen från
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inrikes transporter, utom inrikes luftfart, ska minska med minst 70 procent
senast 2030 jämfört med 2010. Till 2045 behöver växthusgasutsläppen från
transportsektorn vara i princip noll för att uppställda klimatmål ska nås.
Scenariot i inriktningsunderlaget ska baseras på beslutade och aviserade
styrmedel och åtgärder inom transportsektorn samt antaganden om
ytterligare styrmedel och åtgärder som hållbart och kostnadseffektivt leder till
att målen uppnås.
Fyrstegsprincipen ska tillämpas vid val av åtgärd: tänk om, optimera, bygg
om, bygg nytt. Kostnadseffektiva lösningar (steg ett och två) ska i högre grad
kunna prioriteras.
Beslutad nationell plan för 2018–2029 ska fullföljas.
Nya stambanor för höghastighetståg ska byggas ut i en takt ekonomin tillåter.
Totalförsvarets krav och krisberedskap i fredstid ska beaktas.

Övergripande om inriktningsunderlaget
Trafikverket har utifrån utgångspunkterna i regeringens direktiv tagit fram förslag på
sammanlagt tio olika inriktningar. Det handlar om kombinationer av tre olika
anslagsnivåer – nu gällande ekonomiska planeringsram om 622,5 miljarder kronor
(12 år) respektive ökade eller minskade anslag om 20 procent, två alternativa
planeringsperioder – 2022-2033 respektive 2022-2037, samt med eller utan nya
stambanor inkluderade i den ekonomiska ramen.
I de tio inriktningarna ges förslag på fördelning av medel till posterna
vidmakthållande, namngivna åtgärder, forskning, samhällssäkerhet och beredskap,
trimnings- och miljöåtgärder, stadsmiljöavtal, nya investeringar, planering, stöd och
myndighetsutövning, räntor, återbetalning, lån och bidrag samt länsplaner. Vad gäller
medlen till länsplaner så ökas respektive minskas posten proportionellt mot den
totala planeringsramen i samtliga inriktningar. Trafikverket föreslår alltså ingen
ändrad fördelning av medel till länsplan jämfört med nu gällande plan.
Regionerna fick i egenskap av länsplaneupprättare möjlighet att yttra sig inför
framtagande av inriktningsunderlaget. Region Gotland lämnade in ett yttrande enligt
beslut i regionstyrelsen den 2 september, § 231. I inriktningsunderlaget finns
regionernas inspel sammanfattade. Flera utmaningar ser liknande ut över
länsgränserna, inte minst gäller det en samsyn om otillräckliga ekonomiska ramar till
länsplanerna.
Förväntad trafikutveckling
Trafikverket baserar inriktningsunderlaget på prognoser för resandeutvecklingen.
Under perioden 2017 till 2040 väntas en växande befolkning och ekonomi leda till en
ökning av resandet per person med cirka 10 procent, en ökning av
persontransportarbetet med 25–30 procent och en ökning av godstransporterna med
upp emot 50 procent. Prognosen för sjöfart innebär en jämförelsevis kraftig ökning
av transportarbetet från 32 miljarder tonkilometer år 2017 till drygt 52 miljarder år
2040.
Teknikutvecklingen och den pågående Covid-19-pandemins effekter på den framtida
trafikutvecklingen är osäkra, men Trafikverket bedömer slutsatserna och
rekommendationerna i inriktningsunderlaget som robusta även mot bakgrund av det.
Huvudbudskap i inriktningsunderlaget
Analys av hur klimatmålen kan nås kostnadseffektivt
Klimatmålen för transportsektorn har varit vägledande i arbetet med framtagande av
inriktningsunderlag. Trafikverkets analyser visar att de kan nås på ett
kostnadseffektivt sätt genom en kombination av omfattande elektrifiering, ökad
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andel biodrivmedel och minskad vägtrafik genom högre bränslepriser. Däremot
bedömer Trafikverket att överflyttning till alternativa färdmedel bara har en blygsam
effekt på utsläppsnivåerna, främst beroende på att vägtrafiken är så mycket större än
övriga trafikslag.
Trafikverket har identifierat osäkerheter och risker kopplade till samtliga tre
tillvägagångssätt. En ökad elektrifiering kräver en omfattande utbyggnad av
laddinfrastruktur i närtid. Det kräver sannolikt statliga åtgärder eftersom det troligen
inte kommer att vara kommersiellt lönsamt i glesbygdsområden. Avseende
biodrivmedel är Sverige redan en storkonsument på den globala marknaden. En
ökning av biodrivmedelsanvändningen försvåras av bristen på hållbart producerat
biodrivmedel. Ökade bränslepriser skulle ha fördelningseffekter och slå främst emot
låginkomsttagare på landsbygden. Eftersom det troligen kommer ta tid innan den
tunga trafiken elektrifierats riskerar högre bränslepriser inverka negativt på
näringslivets konkurrenskraft.
Mest effektivt att vårda det vi har
Underhållsbehovet överstiger befintliga ramar, såväl på järnvägs- som vägsidan. På
vägsidan försämras både det låg- och högtrafikerade vägnätet, vilket på sikt kan
resultera i restriktioner för bärighet, sänkta hastigheter och längre res- och
transporttider. Behovet av driftbidrag till enskilda vägar ingår också i behovsposten
för underhåll.
Trafikverkets slutsats är att det är mer effektivt att vårda det vi har än att bygga nytt,
och att underhåll därför bör ha mycket hög prioritet. Genom förebyggande av
problem undviks kapitalförstöring och ökande samhällsekonomiska kostnader på
sikt. Därför föreslår Trafikverket att en större andel av planen än idag ska gå till
underhåll av det befintliga vägnätet. En sådan förändring skulle över lag påverka alla
kommuntyper positivt och bidra till tillgänglighet i hela landet. Ökade ramar för
vidmakthållande kommer även landsbygden till del, medan stora namngivna
infrastrukturinvesteringar ofta är lokaliserade till mer högtrafikerade områden.
Hårda prioriteringar kommer att krävas
Uppräkningen av anslagen i den nationella planen motsvarar över lag förändringen av
konsumentprisindex. Eftersom kostnadsindex för investeringar och underhåll av
transportinfrastruktur under de senaste tio åren ökat betydligt mer har det i praktiken
skett en urholkning av de ekonomiska ramarna i den nationella planen.
I nu gällande plan saknas tillräckliga medel för underhåll av vägnätet. Samtidigt har
kostnaderna för flera namngivna investeringar ökat jämfört med vad som gällde vid
fastställande av befintlig plan. Sammantaget innebär det att Trafikverket fullföljt
gällande plan så långt det är möjligt men att en del av investeringarna behöver utgå,
skjutas på framtiden eller finansieras på annat sätt i de flesta av de tio redovisade
inriktningarna. I vissa av de redovisade inriktningarna finns till följd av de begränsade
ekonomiska ramarna en stor risk att angelägna investeringar på landsbygden uteblir.
Finansiering av stambanor utanför nationell plan
I sex av Trafikverkets tio redovisade inriktningar förutsätts att nya stambanor
finansieras utanför nationell plan. Vid alternativet om sänkt anslag om 20 procent
jämfört med dagens planeringsram finns enligt Trafikverkets underlag över huvud
taget inget utrymme att genomföra utbyggnad av nya stambanor inom ramen för den
nationella planen. Även med befintliga ramar eller utökade ramar om 20 procent
skulle genomförande av nya stambanor inom planen leda till kraftiga
undanträngningseffekter på andra angelägna investeringar och på vidmakthållande av
befintligt vägnät. Med finansiering av nya stambanor utanför nationell plan kan enligt
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Trafikverkets bedömning funktionaliteten i befintlig infrastruktur upprätthållas, och
angelägna investeringar i gällande plan genomföras. Separat finansiering skulle
samtidigt innebära en effektivare framdrift av både plan och nya stambanor.
Samhällsäkerhet och beredskap
En ny högt prioriterad post i förhållande till nu gällande nationella plan handlar om
samhällssäkerhet och beredskap. Trafikverket föreslår i samtliga tio framtagna
inriktningar att knappt en miljard kronor avsätts per år för insatser inom
informationssäkerhet, robusthet och krisberedskap.
Sjöfart
Sjöfartsåtgärder i den gällande nationella planen ingår i sin helhet i alla Trafikverkets
redovisade inriktningar då de bedöms leda till sänkta transportkostnader och ökad
kapacitet, och därmed förstärka näringslivets konkurrenskraft. Hamnarna och
kombiterminalerna utpekas som viktiga aktörer för en effektiv sjöfart och för att
möjliggöra en överflyttning från väg till sjöfart och järnväg.
Gotlands behov av sjöfart för godstransporter, liksom sårbarheten som kommer av
avsaknaden av reservhamn, nämns särskilt i underlaget.
Planperiodens längd
Trafikverket gör bedömningen att de totala samhällsnyttorna är högre i en plan som
sträcker sig över sexton år (2022-2037) än tolv år (2022-2033), eftersom mer nyttor
hinner skapas med en längre planperiod. Trafikverket förespråkar ändå att
infrastrukturplaneringen även fortsättningsvis bör utgå ifrån tolvåriga planperioder,
eftersom framtida handlingsfrihet minskar när medel binds upp långt fram i tiden.
Bedömning

Region Gotland är remissinstans för inriktningsunderlaget för kommande
transportinfrastrukturplanering. För Gotlands del är det angeläget att svara på
remissen mot bakgrund av transportinfrastrukturplaneringens betydelse för flera
viktiga mål och perspektiv i styrkortet, så som exempelvis förutsättningarna att bo,
leva och verka på hela ön, trafiksituationen för barn- och ungdomar och Gotlands
beredskap och förmåga att hantera samhällsstörningar.
Transportinfrastrukturplanering är långsiktig och förslaget till yttrande
överensstämmer i mångt och mycket med vad regionen lyft också i tidigare
sammanhang. Förslaget tar särskilt upp färje- och flygtrafikens betydelse, reservhamn
för färjetrafiken, omställningen till hållbart resande, behovet av underhållsåtgärder på
det gotländska vägnätet och behovet av högre anslag till länsplanerna.
Beslutsunderlag



Förslag till remissyttrande Inriktningsunderlag, regionstyrelseförvaltningen,
2020-12-21.



Tjänsteskrivelse Inriktningsunderlag, regionstyrelseförvaltningen, 2020-12-21.



Inriktningsunderlag inför transportinfrastrukturplaneringen för perioden
2022 – 2033 och 2022 – 2037, Trafikverket, 2020-10-30.



Yttrande Samråd i inriktningsunderlaget för det framtida transportsystemet,
RS 2020/1137, § 231, 2020-09-02.



Tjänsteskrivelse Samråd i inriktningsunderlaget för det framtida
transportsystemet, RS 2020/1137, 2020-08-26.
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Peter Lindvall
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Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Arbetsutskottets beslut
x

Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.

Trafikverket har på regeringens uppdrag tagit fram ett inriktningsunderlag inför
transportinfrastrukturplaneringen för perioden 2022-2033, respektive 2022-2037.
Inriktningsunderlaget remitterades till Region Gotland och övriga remissinstanser
den 30 oktober 2020 och remisstiden löper till 29 januari 2021.
Syftet med inriktningsunderlaget är att ge regeringen underlag för en infrastrukturproposition med förslag till riksdagen om ekonomiska ramar och inriktning för den
nya planperioden. Efter riksdagsbeslut kommer Trafikverket att få i uppdrag att ta
fram ett förslag till ny nationell plan. Parallellt med detta erbjuds regionerna att ta
fram förslag till nya länsplaner. Infrastrukturpropositionen väntas komma våren 2021
och beslut om ny nationell plan och nya länsplaner planeras till 2022.
Inriktningsunderlaget är framtaget för två alternativa planperioder, 2022–2033
respektive 2022–2037, samt tre olika anslagsnivåer, nu gällande planeringsram om
622,5 mdr (12 år), samt ökade eller minskade anslag om 20 procent. Utöver detta har
Trafikverket valt att redovisa inriktningar både med och utan finansiering av nya
stambanor inkluderade i den ekonomiska ramen. Sammanlagt har det resulterat i tio
olika redovisade inriktningar.
Några delar av inriktningsunderlaget kan särskilt understrykas:
-

-

Klimatmålen för transportsektorn har varit vägledande i Trafikverkets arbete med
framtagande av inriktningsunderlag. Slutsatsen är att målen kan nås på ett
kostnadseffektivt sätt genom en kombination av omfattande elektrifiering, ökad
andel biodrivmedel och högre bränslepriser. Osäkerheter och risker finns
kopplade till samtliga tre tillvägagångssätt.
En större andel av de ekonomiska ramarna än idag föreslås gå till underhåll av
det befintliga vägnätet.
De ansträngda ekonomiska ramarna gör att hårda prioriteringar kommer att
krävas.
Genomförande av nya stambanor inom planen skulle leda till kraftiga
undanträngningseffekter på andra angelägna åtgärder och finansiering av nya
stambanor förslås därför ske utanför nationell plan.
forts
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-

Ingen ändrad fördelning föreslås av medel till länsplan jämfört med nu gällande
plan.
Trafikverket förespråkar att infrastrukturplaneringen även fortsättningsvis bör
utgå ifrån tolvåriga planperioder, eftersom framtida handlingsfrihet minskar när
medel binds upp långt fram i tiden.

Gotlands behov av sjöfart för godstransporter, liksom sårbarheten som kommer av
avsaknaden av reservhamn, nämns särskilt i underlaget.
Region Gotland är remissinstans för inriktningsunderlaget för kommande transportinfrastrukturplanering. För Gotlands del är det angeläget att svara på remissen mot
bakgrund av transportinfrastrukturplaneringens betydelse för flera viktiga mål och
perspektiv i styrkortet, så som exempelvis förutsättningarna att bo, leva och verka på
hela ön, trafiksituationen för barn- och ungdomar och Gotlands beredskap och
förmåga att hantera samhällsstörningar.
Transportinfrastrukturplanering är långsiktig och förslaget till yttrande överensstämmer i mångt och mycket med vad regionen lyft också i tidigare sammanhang.
Förslaget tar särskilt upp färje- och flygtrafikens betydelse, reservhamn för färjetrafiken, omställningen till hållbart resande, behovet av underhållsåtgärder på det
gotländska vägnätet och behovet av högre anslag till länsplanerna.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Maja-Malin Ekelöf, strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Saga Carlgren (V) yrkar med instämmande av Meit Fohlin (S) att ersätta stycket som
börjar med ”För Gotland är det viktigt att även fortsättningsvis kunna flyga på både
Bromma och Arlanda” med: För Gotland är det viktigt att säkra tillgången till en
regelbunden flygtrafik till en flygplats som möjliggör att enkelt, billigt, snabbt och
miljövänligt ta sig till Stockholms centrum och som erbjuder många anslutningar till
andra flyg, både utrikes och inrikes. Om Bromma flygplats läggs ned förutsätter vi att
flyget från Gotland bereds den plats det behöver på Arlanda och att något görs åt
prisbilden på snabbtåget in till Stockholms central.
Eva Nypelius (C), Simon Härenstam (L) och Jesper Skalberg Karlsson (M)
instämmer i att stycket kan omformuleras.
Arbetsutskottet föreslår att stycket ändras och ett nytt förslag på remissvar bifogas
kallelse till regionstyrelsen. Ärendet överlämnas till regionstyrelsen utan eget yttrande.
Ordförande ställer proposition på förslaget och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-12-21
28 (39)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
RS 2019/568
8 januari 2021

Jonas Nilsson och Anders Lindholm

Regionstyrelsens arbetsutskott

Mark- och miljööverdomstolens föreläggande om yttrande i
mål 13523-19 kring fortsatt och utökad bergtäkt och
vattenverksamhet på fastigheten Klintebys 1:4, Klintehamn

Förslag till beslut

Regionstyrelsens arbetsutskott beslutar godkänna informationen.

Sammanfattning

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt har 10 december 2020 förelagt
Region Gotland att senast 15 januari 2021 yttra sig över SMA Minerals yttrande den
2 december 2020 jämte bilagor.
Region Gotland yttrande sig senast i oktober 2020 i samma mål. Det upprättade
förslaget till nytt yttrande klargör och förtydligar Region Gotlands inställning, utan
att göra några nya ställningstaganden. De frågor som berörs är huvudsakligen
kopplade till kalktransporterna mellan täkterna och hamn.
Ärendebeskrivning

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt har 10 december 2020 förelagt
Region Gotland att senast 15 januari 2021 yttra sig över SMA Minerals yttrande den
2 december 2020 jämte bilagor (aktbilagorna 128–142) i målet kring överprövningen
av mark- och miljödomstolens tillstånd till täktverksamhet och vattenverksamhet vid
Klintebys och Snögrinde stenbrott i Klintehamn.
Region Gotland yttrande sig nyligen i samma mål. Regionstyrelsen fattade 22 oktober
beslutet att delegera till sitt presidium att godkänna ett yttrande, som via ombudet
advokat Mårten Bengtsson överlämnades till domstolen.
Förslaget till yttrande har även denna gång upprättats av Region Gotlands juridiska
ombud i ärendet i samråd med regionstyrelseförvaltningen.
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Bedömning

SMA Mineral vidhåller i sitt nya yttrande (2 december 2020) det tidigare framställda
yrkandet om nedsättning av beloppet 110 Mkr till 30 Mkr, som tak för bolagets
bidrag till av Trafikverket beslutade trafiksäkerhetshöjande åtgärder på transportvägar
(villkor 6 i domen). I övrigt vidhåller bolaget sin ansökan om tillstånd till
täktverksamhet såsom den har fastställts i mark- och miljödomstolens tillståndsdom,
men kan acceptera en sådan övergångslösning när det gäller kalktransporterna som
framförs av Region Gotland i yttrande till domstolen den 22 oktober 2020.
Det upprättade förslaget till yttrande klargör och förtydligar Region Gotlands
inställning, så som den uttrycktes i det förra yttrandet. Inga nya ställningstaganden
görs. De frågor som berörs är huvudsakligen kopplade till kalktransporterna mellan
täkterna och hamn.
När det gäller SMA Minerals förslag till övergångslösning har bolaget tolkat vad
Region Gotland anfört på ett sätt som inte överensstämmer med Region Gotlands
inställning i målet, vilket klargörs i det upprättade förslaget till yttrande.
För vidare bedömning hänvisas till yttrandet.
Beslutsunderlag

− Svenska Mineral AB:s ansökan om tillstånd till fortsatt och utökad bergtäkt
och vattenverksamhet på fastigheten Klintebys 1:4, Klintehamn.
Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse RS 2019/568, 2019-05-28
− M 7034-18 – SMA Mineral AB angående tillstånd till täktverksamhet vid
Klintebys och Snögrinde stenbrott, Klintehamn, Gotland. Region Gotlands
yttrande genom ombudet, 2019-06-13
− Tillstånd till miljöfarlig verksamhet. Dom, Mark- och miljödomstolen vid
Nacka tingsrätt, 2019-12-12
− PM. Dom i mål M 7034-18 Tillstånd till täktverksamhet och
vattenverksamhet vid Klintebys och Snögrinde stenbrott, Klintehamn,
Gotland. Advokatfirman Åberg & Co, 2019-12-16
− M 13523-19 Naturskyddsföreningen Gotland m.fl. ./. SMA Mineral AB et.
v.v. angående tillstånd till täktverksamhet och vattenverksamhet vid
Klintebys och Snögrinde stenbrott, Klintehamn, Gotland, Region Gotlands
yttrande, 2020-10-30
− RS § 315, Mark- och miljööverdomstolens föreläggande om yttrande kring
överklagandena av domen kring fortsatt och utökad bergtäkt och
vattenverksamhet på fastigheten Klintebys 1:4, Klintehamn, 2020-10-22
− Mark- och miljööverdomstolens föreläggande om yttrande i mål 13523-19
kring fortsatt och utökad bergtäkt och vattenverksamhet på fastigheten
Klintebys 1:4, Klintehamn Regionstyrelseförvaltningens tjänsteskrivelse RS
2019/568, 2021-01-08
− Upprättat förslag till yttrande, M 13523-19 Naturskyddsföreningen Gotland
m.fl. ./. SMA Mineral AB et. v.v. angående tillstånd till täktverksamhet och
vattenverksamhet vid Klintebys och Snögrinde stenbrott, Klintehamn,
Gotland, 2021-01-10
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/568

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TN-reg
MBN-reg

Bilaga
Upprättat förslag till yttrande, M 13523-19 Naturskyddsföreningen Gotland m.fl. ./. SMA Mineral AB
et. v.v. angående tillstånd till täktverksamhet och vattenverksamhet vid Klintebys och Snögrinde
stenbrott, Klintehamn, Gotland. Advokatbyrån Åberg & Co, 2021-01-14.
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1624.41.036
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Svea Hovrätt
Mark- och miljööverdomstolen
svea.avd6@dom.se

Stockholm den 14 januari 2021

M 13523-19 Naturskyddsföreningen Gotland m.fl. ./. SMA Mineral AB et. v.v.
angående tillstånd till täktverksamhet och vattenverksamhet vid Klintebys och
Snögrinde stenbrott, Klintehamn, Gotland
___________________________________________________________________
Region Gotland har förelagts att senast den 15 januari 2021 komma in med yttrande över
SMA Minerals yttrande den 2 december 2020 (aktbilaga 128-142). Regionen har följande
synpunkter.

1. Region Gotlands inställning
Region Gotland får med anledning av SMA Minerals yttrande framhålla att Regionen
vidhåller sin inställning som den framställts i aktbilaga 122. Sammanfattningsvis innebär det
att Regionen anser att beloppet i villkor 6 ska vara oförändrat samt att den ansökta täktverksamheten inte är tillåtlig om villkoren 6, 7, 14 och 17 skulle förändras till det sämre.

2. SMA Minerals yttrande den 2 december 2020 (aktbilaga 128-142)
2.1 SMA Minerals inställning (aktbil. 128 avsnitt 1.1)
Vid sidan av yrkandet i sitt överklagande vidhåller SMA Mineral sin ansökan om tillstånd till
täktverksamhet såsom den har fastställts i mark- och miljödomstolens dom, ”men kan medge
en sådan övergångslösning som framförs av Region Gotland (MÖD aktbilaga 122)”.

Som framgår av SMA Minerals Förslag till övergångslösning har bolaget tolkat vad
Regionen anfört på ett sätt som inte överensstämmer med Regionens inställning i målet.

SVEAVÄGEN 31 BOX 16295 103 25 STOCKHOLM TEL: 08-696 95 70
E-POST: namn.efternamn@adv-aberg.se www.adv-aberg.se
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Regionen har inte heller framfört något yrkande om en övergångslösning. Det saknas således
förutsättningar för SMA Minerals medgivande ovan.

2.2 SMA Minerals förslag på övergångslösning (aktbil. 128 avsnitt 1.2)
SMA Mineral har inledningsvis i det närmaste ordagrant redovisat vad Regionen anfört i
stycket 3 och 4 på s. 3 i Regionens yttrande aktbilaga 122.

Regionen anser att SMA Mineral har tagit förslaget om en övergångslösning ur sitt sammanhang och vill förtydliga sitt tidigare yttrande. Den övergångslösning som Regionen har tagit
upp avser en situation där tillståndet förutsätter att SMA Mineral ska transportera i princip
hela utlastningen från täkten med ett transportband. SMA Mineral skulle således komplettera
sin talan med ytterligare utredning som visar att ett transportband går att genomföra och att
det är en ur miljö- och trafiksäkerhetssynpunkt fördelaktig lösning.

Denna komplettering skulle leda fram till att SMA Mineral anger ett transportband som ett
alternativ till lastbilstransporter och att den frågan ska lösas inom ramen för tillståndsprövningen. Eftersom det finns risk för att transportbandet inte är klart i tid bör det enligt
Regionen vara möjligt att övergångsvis acceptera lastbilstransporter. Med en sådan lösning
anser Regionen att 30 Mkr för bolagets bidrag till genomförande av trafiksäkerhetshöjande
åtgärder i villkor 6 möjligen kan vara rimligt. Vilket bidrag som är rimligt får dock bedömas
av domstolen och är avhängigt av den övergångstid som skulle bli aktuell vid en lösning med
ett transportband samt antalet lastbilstransporter under den perioden.

Vad gäller rimligheten i sig noterar Regionen att Trafikverket inte kan uttala sig om rimligheten av kostnadstaket i villkor 6 samt att ytterligare alternativ som bör övervägas i en
åtgärdsvalsstudie kan vara en transportanordning med linbana (aktbilaga 112). För det sistnämnda alternativet har AFRY redovisat en grovt bedömd anläggningskostnad om 185 Mkr
(tabell 2, aktbilaga 134).

Regionen har över huvud taget inte tagit upp ett alternativ med en etappindelning eller att det
i framtiden ska utredas om ett transportband är ett möjligt alternativ.
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2.3 SMA Minerals hemställan (aktbil. 128 avsnitt 1.3)
SMA Mineral hemställer att MÖD ska fastslå en tidplan för arbetet med åtgärdsvalsstudien.
På vilket sätt domstolen ska fastslå tidplanen framgår inte.

Enligt föreslagen tidplan ska åtgärdsvalsstudien vara genomförd senast vid kommande
årsskifte, trots att åtgärdsvalsstudien numera även ska omfatta andra transportalternativ som
transportband och linbana.

De mer begränsade trafiksäkerhetshöjande åtgärder i etapp 1 ska vara genomförda senast den
30 september 2022. Oavsett om åtgärderna är utförda eller ej anser bolaget att tillståndet vid
den tidpunkten ska få tas i anspråk med avseende på halva den maximala årliga utlevererade
volymen.

Etapp 2 kan enligt SMA Minerals förslag avse mer omfattande åtgärder inklusive andra
transportalternativ än de som omfattas av villkor 6 och ska vara genomförda senast den 31
december 2028. För det fall Trafikverkets processer inte har lett till nödvändig markåtkomst
och det därmed inte har gått att genomföra vissa enligt åtgärdsvalsstudien planerade åtgärder
vid denna tidpunkt, övergår tillståndet enligt SMA Minerals förslag till att därefter
fortsättningsvis avse hela den av mark- och miljödomstolen tillståndsgivna maximala årliga
volymen.

Regionen konstaterar att SMA Mineral med föreslagen tidplan inte har något intresse av att
genomföra åtgärderna och dessutom förefaller det som om Trafikverket ska vara ansvarigt
även för markåtkomst avseende andra transportalternativ.

SMA Mineral har gjort bedömningen att den samlade övergångslösningen ryms inom målets
prövningsram mot bl.a. ”bakgrund av att det rör sig om ett medgivande av en av motparternas
yrkande”. Regionen får med anledning av detta åter framhålla att det saknas förutsättningar
för ett medgivande från SMA Minerals sida samt att bolaget under alla förhållanden inte har
medgett Regionens förslag till övergångslösning eftersom det förslaget enligt vad som anges
ovan bygger på helt andra förutsättningar.
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Stockholm som ovan

Mårten Bengtsson

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-01-14

RS AU § 15

Mark- och miljööverdomstolens föreläggande om yttrande kring överklagandena
av domen kring fortsatt och utökad bergtäkt
och vattenverksamhet på fastigheten
Klintebys 1:4, Klintehamn

RS 2019/568

Arbetsutskottets beslut

Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att begära förlängd för yttrande hos
Mark- och miljööverdomstolen.
x Om förlängd tid ej medges av Mark- och miljööverdomstolen får presidiet i
uppdrag att besluta om yttrande.
x

Mark- och miljööverdomstolen vid Svea hovrätt har 10 december 2020 förelagt
Region Gotland att senast 15 januari 2021 yttra sig över SMA Minerals yttrande den
2 december 2020 jämte bilagor.
Region Gotland yttrande sig senast i oktober 2020 i samma mål. Det upprättade
förslaget till nytt yttrande klargör och förtydligar Region Gotlands inställning, utan
att göra några nya ställningstaganden. De frågor som berörs är huvudsakligen
kopplade till kalktransporterna mellan täkterna och hamn.
SMA Mineral vidhåller i sitt nya yttrande (2 december 2020) det tidigare framställda
yrkandet om nedsättning av beloppet 110 Mkr till 30 Mkr, som tak för bolagets
bidrag till av Trafikverket beslutade trafiksäkerhetshöjande åtgärder på transportvägar
(villkor 6 i domen). I övrigt vidhåller bolaget sin ansökan om tillstånd till täktverksamhet såsom den har fastställts i mark- och miljödomstolens tillståndsdom, men kan
acceptera en sådan övergångslösning när det gäller kalktransporterna som framförs
av Region Gotland i yttrande till domstolen den 22 oktober 2020.
Det upprättade förslaget till yttrande klargör och förtydligar Region Gotlands
inställning, så som den uttrycktes i det förra yttrandet. Inga nya ställningstaganden
görs. De frågor som berörs är huvudsakligen kopplade till kalktransporterna mellan
täkterna och hamn.
När det gäller SMA Minerals förslag till övergångslösning har bolaget tolkat vad
Region Gotland anfört på ett sätt som inte överensstämmer med Region Gotlands
inställning i målet, vilket klargörs i det upprättade förslaget till yttrande. För vidare
bedömning hänvisas till yttrandet.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-01-14

RS AU § 15 forts
RS 2019/568
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Jonas Nilsson, eko-strateg, regionstyrelseförvaltningen.
Meit Fohlin (S) yrkar med instämmande av Saga Carlgren (V) och Lisbeth Bokelund
(MP) att följande bifogas protokollet som en protokollsanteckning: På sida två stryks
stycket som börjar med ”Denna komplettering skulle leda fram till att SMA Mineral
anger ett transportband som ett alternativ till lastbilstransporter och att den frågan
ska lösas inom ramen för tillståndsprövningen. Eftersom det finns risk för att
transportbandet inte är klart i tid bör det enligt Regionen vara möjligt att övergångsvis
acceptera lastbilstransporter”. På sidan tre önskas en förklaring av meningen
”Regionen får med anledning av detta åter framhålla att det saknas förutsättningar
för ett medgivande från SMA Minerals sida samt att bolaget under alla förhållanden
inte har medgett Regionens förslag till övergångslösning eftersom det förslaget enligt
vad som anges ovan bygger på helt andra förutsättningar”.
Eva Nypelius (C) föreslår att regionstyrelseförvaltningen begär förlängd tid hos
Mark- och miljödomstolen för ytterligare beredning till regionstyrelsen. Om förlängd
tid ej medges får presidiet i uppdrag att besluta om yttrande.
Ordförande ställer proposition på eget yrkande och finner att det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-08
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/310
15 december 2020

Åsa Högberg, Ulrika Jansson, Nanna Sörling

Regionstyrelsen

Motion. Politiskt inflytande och politiskt ansvar för
upphandling
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige



Motionen bifalls avseende att rutiner tas fram för användandet av
referensgrupper vid upphandling.



Motionen bifalls avseende att nämnderna ser över sina rutiner så att politiker
ges möjlighet till inflytande och ansvarstagande.



Motionen avslås avseende att regler och delegationsordning ändras så att
Regionstyrelsen hanterar stora eller politiskt viktiga upphandlingar.

Sammanfattning

Peter Barnard (V) m fl har i sin motion yrkat att rutiner tas fram för användandet av
referensgrupper vid upphandling, att nämnderna ser över sina rutiner så att politiker
ges möjlighet till inflytande och ansvarstagande samt att regler och
delegationsordning ändras så att regionstyrelsen hanterar stora eller politiskt viktiga
upphandlingar.
På senare år har några stora upphandlingar beslutats av tjänstemän och inte av
regionstyrelsen. Motionärerna menar att det är helt i linje med delegationsordning
men ett avsteg från en äldre överenskommelse att stora eller politiskt viktiga
upphandlingar ska hanteras av, eller ske i nära dialog med regionstyrelsen. Vidare
anser de att det är politikerna som ska besluta om stora eller politiskt viktiga
upphandlingar.
Ärendebeskrivning

Motionärerna hänvisar i sin skrivelse till upphandlingar som avser beställningscentral
samt bussupphandling som exempel på upphandlingar där man uppfattar att
politikerna inte varit tillräckligt involverade och heller inte tagit beslut. Man hänvisar
också till ett gott exempel avseende livsmedelsupphandlingar som genomförts i nära
dialog med RS-AU och Rs så att politikerna haft möjlighet att påverka.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803
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E-post regiongotland@gotland.se
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/310

För att det strategiska upphandlingsarbetet ska bli framgångsrikt behövs ett nära
samarbete med såväl tjänstemannaledning som politisk ledning. Även näringslivet är
en viktig samtalspartner i diskussionerna kring strategierna. Region Gotlands
inköpsarbete behöver vara nära sammankopplat med den centrala styrningen och
verksamhetsutvecklingen för att kunna bidra till goda inköp.
Under året har ett omfattande utvecklingsarbete inletts inom upphandling och inköp
i regionen. Detta med målsättningen att säkerställa ett fortsatt effektivt, regelmässigt
och kvalitativt inköpsarbete för Region Gotland. Ett verksamhetsutvecklingsarbete
har satts igång med inriktning på att förtydliga, samordna och utveckla
upphandlingsarbetet i regionen. Inom ramen för verksamhetsutvecklingen pågår
bland annat arbete med att vidareutveckla hela inköpscykeln; förarbete, upphandling
och avtalsförvaltning.
En upphandling behöver, innan den påbörjas, ha tydliga underlag såsom styrande
dokument och strategier, förankring, god behovsinventering och branschkunskap
samt ett klokt affärsupplägg. Förarbetet bör göras i god tid för att säkerställa detta
och i den fasen är politisk delaktighet och förankring en viktig förutsättning.
För att möjliggöra långsiktighet och utrymme för förarbete utarbetar
upphandlingsstödsenheten en årscykel samt upphandlingsplaner för kommande 4 år.
Information om nuvarande plan gavs vid regionstyrelsen 2020-05-27, § 132. Dessa
upphandlingsplaner ska beredas för regionstyrelsen i början av varje år. I samband
med det kan stora eller politiskt viktiga upphandlingar uppmärksammas och beslut
tas om att beredning ska ske i nära samarbete med regionstyrelsen eller
arbetsutskottet. Ett sådant arbete kan ske genom planering av beslutspunkter i
styrelsen eller arbetsutskottet eller i särskilda upphandlingar att en referensgrupp
tillsätts.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen håller med om att det är viktigt med ett nära samarbete
med regionstyrelsen i väsentliga upphandlingar. Vad som är en väsentlig upphandling
med politiskt intresse ska avgöras från fall till fall, men bör uppmärksammas i
samband med att styrelsen får information om upphandlingsplanen.
Rutiner för användande av referensgrupper under såväl förstudie som upphandling
bör utarbetas i dialog med berörda parter. Rutinerna ska bidra till tydlighet och
samsyn avseende delaktighet i upphandlingsarbetet. Referensgrupper kan därefter
användas för att säkerställa det politiska inflytandet.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionfullmäktige ger nämnderna i uppdrag
att se över sina rutiner så att nämnden har tillräcklig information om, för den,
väsentliga upphandlingar.
Regionstyrelseförvaltningen anser inte att delegationsordningen behöver ändras. Den
allra största delen av upphandlingar och inköp som görs i regionen är inte av
väsentligt intresse för politiken. Däremot kan regionstyrelsen, om den så önskar,
alltid dra tillbaka delegationen för en specifik upphandling. I samband med
livsmedelsupphandlingen 2012 uppstod en diskussion om att delegationen skulle
återtas från ekonomidirektören, men efter att ärendet föredragits i regionstyrelsen
hanterades tilldelning och avtalsskrivande enligt beslutad delegationsordning.
Beslutsunderlag

Motion 2020-02-17, Politiskt inflytande och politiskt ansvar för upphandling

2 (3)

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2020/310

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Motionären
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–
Politiskt inflytande och
politiskt ansvar för
upphandling.
Motion

17 februari 2020

På senare år har några stora upphandlingar beslutats av tjänstemän och inte
av Regionstyrelsen. Vi tänker till exempel på beställningscentral för
färdtjänst/sjukresor och bussupphandlingen. Det är helt i linje med
delegationsordning men ett avsteg från en äldre överenskommelse att stora
eller politiskt viktiga upphandlingar ska hanteras av, eller ske i nära dialog
med Regionstyrelsen. Som goda exempel ser vi livsmedelsupphandlingar
som genomförts i nära dialog med RS-AU och Rs så att politikerna haft
möjlighet att påverka.
Vi anser att det är politikerna som ska besluta om stora eller politiskt viktiga
upphandlingar. De krav som ställs påverkar ju så väl tjänsten eller varan
som samhället. Det är därför viktigt att politikerna får möjlighet att göra de
olika avvägningar som kan finnas om allt från miljö och sociala krav till
”paketering” och anbudstid. Det är bara då som politiker kan ta ansvar fullt
ut för upphandlingarna.
Precis som vid byggnationer kan det ibland vara lämpligt med politiska
referensgrupper vid vissa upphandlingar, till exempel om flera nämnder
berörs. Det är då viktigt att dessa får möjlighet att följa arbetet med
upphandlingen hela vägen, och även ge synpunkter inför fastställande av
beslutsunderlaget. Det är också möjligt att låta flera nämnder/styrelsen ta
beslut om ett anbudsunderlag.
Att politikerna får större insyn i och tar ett tydligare ansvar för
upphandlingar är inget nytt för Region Gotland, så arbetar flera av
nämnderna.

Vänsterpartiet yrkar därför:





- att rutiner tas fram för användandet av referensgrupper vid
upphandling.
- att nämnderna ser över sina rutiner så att politiker ges möjlighet till
inflytande och ansvarstagande.
- regler och delegationsordning ändras så att Regionstyrelsen
hanterar stora eller politiskt viktiga upphandlingar.

Peter Barnard (V)

Brittis Benzler (V)

Thomas Gustafson (V)

Annamaria Bauer (V)

Per Edman (V)

Victoria Öjefors Quinn (V)

Jörgen Benzler (V)

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-01-14

RS AU § 16

Motion. Politiskt inflytande och politiskt
ansvar för upphandling

RS 2020/310

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

Motionen bifalls avseende att rutiner tas fram för användandet av referensgrupper
vid upphandling.
x Motionen bifalls avseende att nämnderna ser över sina rutiner så att politiker ges
möjlighet till inflytande och ansvarstagande i upphandlingsfrågor.
x Motionen avslås avseende att regler och delegationsordning ändras så att
Regionstyrelsen hanterar stora eller politiskt viktiga upphandlingar.
x

Peter Barnard (V) m fl har i sin motion yrkat att rutiner tas fram för användandet av
referensgrupper vid upphandling, att nämnderna ser över sina rutiner så att politiker
ges möjlighet till inflytande och ansvarstagande samt att regler och delegationsordning ändras så att regionstyrelsen hanterar stora eller politiskt viktiga
upphandlingar.
På senare år har några stora upphandlingar beslutats av tjänstemän och inte av
regionstyrelsen. Motionärerna menar att det är helt i linje med delegationsordning
men ett avsteg från en äldre överenskommelse att stora eller politiskt viktiga
upphandlingar ska hanteras av, eller ske i nära dialog med regionstyrelsen. Vidare
anser de att det är politikerna som ska besluta om stora eller politiskt viktiga
upphandlingar.
Regionstyrelseförvaltningen håller med om att det är viktigt med ett nära samarbete
med regionstyrelsen i väsentliga upphandlingar. Vad som är en väsentlig upphandling
med politiskt intresse ska avgöras från fall till fall, men bör uppmärksammas i
samband med att styrelsen får information om upphandlingsplanen.
Rutiner för användande av referensgrupper under såväl förstudie som upphandling
bör utarbetas i dialog med berörda parter. Rutinerna ska bidra till tydlighet och
samsyn avseende delaktighet i upphandlingsarbetet. Referensgrupper kan därefter
användas för att säkerställa det politiska inflytandet.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionfullmäktige ger nämnderna i uppdrag
att se över sina rutiner så att nämnden har tillräcklig information om, för den,
väsentliga upphandlingar.
forts
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-01-14

RS AU § 16 forts
RS 2020/310

Regionstyrelseförvaltningen anser inte att delegationsordningen behöver ändras. Den
allra största delen av upphandlingar och inköp som görs i regionen är inte av
väsentligt intresse för politiken. Däremot kan regionstyrelsen, om den så önskar,
alltid dra tillbaka delegationen för en specifik upphandling. I samband med
livsmedelsupphandlingen 2012 uppstod en diskussion om att delegationen skulle
återtas från ekonomidirektören, men efter att ärendet föredragits i regionstyrelsen
hanterades tilldelning och avtalsskrivande enligt beslutad delegationsordning.
Ärendets behandling under mötet

Eva Nypelius (C) yrkar att upphandlingsfrågor läggs till i beslutspunkt två.
Saga Carlgren (V) yrkar att motionen ska bifallas.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelsens förslag med eget tillägg och finner
att det bifalls.
Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag med eget
tillägg och Saga Carlgrens yrkande och finner att regionstyrelseförvaltningsförslag
med eget tillägg bifalls.
Votering begärs. I omröstningen gäller ja-röst för regionstyrelseförvaltningens förslag
med tillägg och nej-röst för Saga Carlgrens yrkande. Omröstningen ger fyra ja-röster,
Jesper Skalberg Karlsson (M), Eva Ahlin (C), Simon Härenstam (L) och Eva Nypelius (C)
samt 3 nej-röster, Meit Fohlin (S), Filip Reinhag (S) och Saga Carlgren (V).
Arbetsutskottet beslutar enligt regionstyrelseförvaltningens förslag med Eva Nypelius
tillägg.
Beslutsunderlag

Motion. 2020-02-17
Regionstyrelseförvaltningen 2020-12-15
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/707
23 november 2020

Anders Buskas

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Bättre samordning vid brandförebyggande
besiktningar av fastigheter
Förslag till beslut

•

Medborgarförslaget avslås.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag på att regionen undersöker om det
är möjligt att kunna samordna besiktningar i större utsträckning då det skulle
innebära stora kostnadsbesparingar för privatpersoner och företag. Men även miljön
tjänar på det att det blir mindre antal besiktningspersoner som ska åka runt på ön.
Ärendebeskrivning

Region Gotland är ansvarig för att rengöring (sotning) och brandskyddskontroll
genomförs i kommunen. Region Gotland kan välja att göra det i egen regi eller
genom att skriva avtal med en eller flera entreprenörer. Region Gotland har genom
avtal delegerat ut arbetet till entreprenör, Brandförebyggarna Gotland AB.
Entreprenören är förpliktigad att genomföra rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll enligt tidsintervall som ansvarig nämnd fastslagit baserat på
Myndigheten för Samhällsskydd och Beredskap (MSB) föreskrifter.
Personal som utför ska ha erforderlig yrkesutbildning eller arbeta under sakkunnig
ledning. Det ställs olika krav på personalens kompetenser vid rengöring (sotning) och
brandskyddskontroll.
För personal som utför rengöring (sotning) krävs att personalen lägst har avlagt
skorstensfejarutbildning och för att få utföra brandskyddskontroll krävs examen som
skorstensfejartekniker eller äldre bestämmelser, skorstensfejarmästare.
Bedömning

Eftersom det ställs olika krav på personalens kompetenser vid rengöring (sotning)
och vid brandskyddskontroll kan inte besiktningarna samordnas. Medborgarförslaget
bör därför avslås.
Beslutsunderlag

Lagen om skydd mot olyckor.
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Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Förslagsställaren
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Datum
2020-04-18 08:02

Ärendenummer
#21426

Sida
1(1)

Inskickat av: HÅKAN TORNELL

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Bättre samordning vid brandförebyggande besiktningar av fastigheter.
Beskrivning och motivering
Vi har en bostadsfastighet som min sambo och jag bor i samt en mindre restaurang och vandrarhem.
För en tid sedan var en besiktningsman från brandförebyggarna i bostadshuset för en årlig besiktning som innebär att han frågar om
brandsläckare och brandvarnare. En titt på skorstenen också. Snart ska sotaren komma och sota skorstenen. Jag tycker att sotaren hade
kunnat utfört den föregående besiktningen också.
Likaså i restaurangen och vandrarhemmet så är det 3 st olika besiktningspersoner som utför brandskyddet per år.
Jag vill föreslå:
Att regionen undersöker om det är möjligt att kunna samordna besiktningar i större utsträckning.Det här skulle innebära stora
kostnadsbesparingar för privatpersoner och företag. Men även miljön tjänar på det att det blir mindre antal besiktningspersoner som
ska åka runt på ön.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
HÅKAN TORNELL
Adress
STENKYRKA STENSTUGU 154

Postnummer och ort
624 42 Tingstäde

E-postadress
rodmossen1@hotmail.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-01-14

RS AU § 17

Medborgarförslag. Bättre samordning vid
brandförebyggande besiktningar av
fastigheter

RS 2020/707

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Medborgarförslaget avslås.

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag på att regionen undersöker om det
är möjligt att kunna samordna besiktningar i större utsträckning då det skulle
innebära stora kostnadsbesparingar för privatpersoner och företag. Men även miljön
tjänar på det att det blir mindre antal besiktningspersoner som ska åka runt på ön.
Eftersom det ställs olika krav på personalens kompetenser vid rengöring (sotning)
och vid brandskyddskontroll kan inte besiktningarna samordnas. Medborgarförslaget
bör därför avslås.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2020-11-23
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2020/1252
14 december 2020

Nanna Sörling

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Avsteg från LOU pga Covid 19
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Medborgarförslaget är besvarat. Anpassningar till situationen med Covid 19 har
gjorts inom ramen för det nuvarande kollektivtrafikavtalet.
Denna typ av tillfälliga utökningar görs i första hand inom befintliga leverantörsavtal.
Något avsteg från LOU behöver inte göras om nuvarande avtal kan utökas.
Sammanfattning

Medborgarförslaget innehåller förslag att Regionfullmäktige ger Teknikförvaltningen
utrymme att göra avsteg från LOU för att kunna direktupphandla bussar att
komplettera och stötta upp busstrafiken.
Ärendebeskrivning

Medborgarförslaget innehåller förslag att Regionfullmäktige ger Teknikförvaltningen
utrymme att göra avsteg från LOU för att kunna direktupphandla bussar att
komplettera och stötta upp busstrafiken. Det är viktigt att både kunna följa riktlinjer
för att minska spridning av Covid 19 och kunna ta sig till skola och jobb som inte
kan ske på distans. Alla har inte möjlighet att arbeta hemifrån och nu har beslut om
fysisk närvaro i skolan fattats och då måste lösningar till. De anpassningar man gjort
är uppenbarligen inte tillräckligt. Bussåkerier har erbjudit hjälp, det går att göra avsteg
från LOU i krissituationer så ge teknikförvaltningen möjlighet samt uppdraget att
lösa situationen med kollektivtrafik och skolbussar.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen delar uppfattningen om att kollektivtrafik och
skolskjutsar är mycket väsentliga. Anpassningar till situationen med Covid 19 har
gjorts inom ramen för det nuvarande kollektivtrafikavtalet.
Denna typ av tillfälliga utökningar görs i första hand inom befintliga leverantörsavtal.
Något avsteg från LOU behöver inte göras om nuvarande avtal kan utökas.
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Beslutsunderlag

Medborgarförslag # 25833 2020-08-20, avsteg från LOU pga Covid 19
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Personen som inkommit med förslaget

2 (2)

Datum
2020-08-20 08:35

Ärendenummer
#25833

Sida
1(1)

Inskickat av: ANN-CHARLOTT PETTERSSON

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Avsteg från LOU pga Covid 19
Beskrivning och motivering
Jag föreslår att regionfullmäktige ger teknikförvaltningen utrymme att göra avsteg från LOU för att kunna direktupphandla bussar att
komplettera och stötta upp busstrafiken. Det är viktigt att både kunna följa riktlinjer för att minska spridning av Covid 19 och kunna ta
sig till skola och jobb som inte kan ske på distans. Alla har inte möjlighet att arbeta hemifrån och nu har beslut om fysisk närvaro i
skolan fattats och då måste lösningar till. De anpassningar man gjort är uppenbarligen inte tillräckligt. Bussåkerier har erbjudit hjälp,
det går att göra avsteg från LOU i krissituationer så ge teknikförvaltningen möjlighet samt uppdraget att lösa situationen med
kollektivtrafik och skolbussar.

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- och efternamn
ANN-CHARLOTT PETTERSSON
Adress
LÄRBRO ANGELBOS 1936

Postnummer och ort
624 53 Lärbro

E-postadress
lotta-p@live.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-01-14

RS AU § 18

Medborgarförslag. Avsteg från LOU p.g.a.
Covid 19

RS 2020/1252

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen

Medborgarförslaget anses besvarat. Anpassningar till situationen med Covid 19 har
gjorts inom ramen för det nuvarande kollektivtrafikavtalet.
x Denna typ av tillfälliga utökningar görs i första hand inom befintliga leverantörsavtal. Något avsteg från LOU behöver inte göras om nuvarande avtal kan utökas.
x

Medborgarförslaget innehåller förslag att regionfullmäktige ger teknikförvaltningen
utrymme att göra avsteg från LOU för att kunna direktupphandla bussar att
komplettera och stötta upp busstrafiken. Det är viktigt att både kunna följa riktlinjer
för att minska spridning av Covid 19 och kunna ta sig till skola och jobb som inte
kan ske på distans. Alla har inte möjlighet att arbeta hemifrån och nu har beslut om
fysisk närvaro i skolan fattats och då måste lösningar till. De anpassningar man gjort
är uppenbarligen inte tillräckligt. Bussåkerier har erbjudit hjälp, det går att göra avsteg
från LOU i krissituationer så ge teknikförvaltningen möjlighet samt uppdraget att
lösa situationen med kollektivtrafik och skolbussar.
Regionstyrelseförvaltningen delar uppfattningen om att kollektivtrafik och skolskjutsar är mycket väsentliga. Anpassningar till situationen med Covid 19 har gjorts
inom ramen för det nuvarande kollektivtrafikavtalet.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag. 2020-08-20
Regionstyrelseförvaltningen 2020-12-14
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Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse

RS 2019/532
17 december 2020

Hans Lyttkens

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Enkelt ifyllningsbara PDF-blanketter
Förslag till beslut



Medborgarförslaget anses besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag på att Region Gotland i högre grad
tillhandahåller ifyllningsbara PDF-blanketter. Detta för att underlätta för personer
som har svårt att skriva för hand pga sjukdom etc. Regionen instämmer i syftet, och
framhåller att det kommer att i än högre grad uppnås genom det steg som nu tas.
Detta steg innebär att e-tjänster ersätter PDF-blanketter.

Ärendebeskrivning

Förslagsställaren tycker att Region Gotland bör göra alla PDF-blanketter (som
regionen låter medborgarna fylla i i olika situationer) ifyllningsbara.
Syftet är att underlätta för dem som har skrivsvårigheter, t ex pga Parkinsons
sjukdom och liknande sjukdomar. Förslagsställaren menar att personer med dessa
sjukdomar lättare kan fylla i blanketterna på datorn. Region Gotland tolkar detta som
att förslagsställaren menar att personer som har svårt att skriva för hand (på grund av
darrningar etcetera) lättare kan skriva med hjälp av en dator.
Bedömning

Region Gotland instämmer i att syftet att förenkla för personer med svårighet att
skriva för hand är viktigt. Regionen ska därför i sina olika kontaktvägar med boende,
besökare och företag arbeta för att syftet uppnås. Ett steg på den vägen har mycket
riktigt varit att ersätta traditionella PDFer som - enbart kan skrivas ut, fyllas i för
hand och skickas in i ett kuvert - med ifyllningsbara PDFer.
Sedan några år har regionen inlett nästa steg i detta arbete. Detta innebär att alla
PDFer ersätts med e-tjänster. En e-tjänst underlättar för den som söker i och med
att den sökande vid varje fält kan få hjälp och stöd kring ifyllandet. T ex att värdet
ska vara siffror, att vissa fält är obligatoriska samt med länkar till mer information.
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Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2019/532

En e-tjänst underlättar även för regionen och minskar därmed regionens kostnader
genom att informationen från och till regionen med hjälp av e-tjänsten går direkt
mellan regionens verksamhetssystem och den sökande. Den sökande kan därmed
enklare kunna följa sitt ärende samtidigt som regionen inte behöver skriva av den
information som anges i PDFen. E-tjänsterna är därutöver anpassade till standarder
som gör att de blir användbara för personer med synnedsättning och andra
funktionsvariationer.
Den som inte har tillgång till eller förmåga att använda dator, surfplatta eller
smartphone kommer att kunna höra av sig till regionens kundtjänst och få blankett
hemskickad till sig. Internetstiftelsens årliga uppföljning av internetanvändningen i
Sverige visar nu att Coronakrisen gjort att andelen som löpande använder internet
ökat kraftigt i alla åldrar.

Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-04-16

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Förslagsställaren

2 (2)

Datum
2019-04-16 10:19

Ärendenummer
#11081

Sida
1(1)

Inskickat av: Sven-Börje Yttergren

Medborgarförslag
1. Förslag
Rubrik
Vill att ni gör alla PDF:er ifyllnings bara för det kan ju underlätta för de som har skrivsvårigheter. Som exempel de som har Parkinsons
sjukdom.
Olika sjukdomar. m.m. Så man lättare kan fylla i dessa på datorn.
Beskrivning och motivering
Se ovan!

2. Kontaktuppgifter
Personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att hantera ditt medborgarförslag kommer de personuppgifter du lämnar i detta formulär att lagras och
registreras i vårt ärendehanteringssystem. Då ett ärende inkommer till Region Gotland räknas det som en offentlig handling och därför
kommer även personuppgifterna och ärendet att arkiveras. Ditt namn kommer att visas på gotland.se samt i protokoll, kallelser och
handlingar som hanterar medborgarförslag.

Kontaktuppgifter
För- & Efternamn
Sven-Börje Yttergren
Adress
TJELVARGRÄND 10 LGH 1402

Postnummer och ort
62142 VISBY

E-postadress
sanda@telia.com
Notifieringar
E-post

Postadress
Region Gotland
SE-621 81 Visby

Besöksadress
Visborgsallén 19

Hemsida
www.gotland.se
E-post
regiongotland@gotland.se

Telefon
+46 (0)498 26 90 00

Organisationsnr
212000-0803

Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-01-14

RS AU § 19

Medborgarförslag. Enkelt ifyllningsbara PDFblanketter

RS 2019/532

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Medborgarförslaget anses besvarat.

Ett medborgarförslag har inkommit med förslag på att Region Gotland i högre grad
tillhandahåller ifyllningsbara PDF-blanketter. Detta för att underlätta för personer
som har svårt att skriva för hand på grund av sjukdom etc. Regionen instämmer i
syftet, och framhåller att det kommer att i än högre grad uppnås genom det steg som
nu tas. Detta steg innebär att e-tjänster ersätter PDF-blanketter.
Region Gotland instämmer i att syftet att förenkla för personer med svårighet att
skriva för hand är viktigt. Regionen ska därför i sina olika kontaktvägar med boende,
besökare och företag arbeta för att syftet uppnås. Ett steg på den vägen har mycket
riktigt varit att ersätta traditionella PDFer som - enbart kan skrivas ut, fyllas i för
hand och skickas in i ett kuvert - med ifyllningsbara PDFer.
Sedan några år har regionen inlett nästa steg i detta arbete. Detta innebär att alla
PDFer ersätts med e-tjänster. En e-tjänst underlättar för den som söker i och med att
den sökande vid varje fält kan få hjälp och stöd kring ifyllandet. T ex att värdet ska
vara siffror, att vissa fält är obligatoriska samt med länkar till mer information. En
e-tjänst underlättar även för regionen och minskar därmed regionens kostnader
genom att informationen från och till regionen med hjälp av e-tjänsten går direkt
mellan regionens verksamhetssystem och den sökande. Den sökande kan därmed
enklare kunna följa sitt ärende samtidigt som regionen inte behöver skriva av den
information som anges i PDFen. E-tjänsterna är därutöver anpassade till standarder
som gör att de blir användbara för personer med synnedsättning och andra
funktionsvariationer.
Den som inte har tillgång till eller förmåga att använda dator, surfplatta eller
smartphone kommer att kunna höra av sig till regionens kundtjänst och få blankett
hemskickad till sig. Internetstiftelsens årliga uppföljning av internetanvändningen i
Sverige visar nu att Coronakrisen gjort att andelen som löpande använder internet
ökat kraftigt i alla åldrar.
Ärendets behandling under mötet

Ordförande ställer proposition på regionstyrelseförvaltningens förslag och finner att
det bifalls.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2019-04-16
Regionstyrelseförvaltningen 2020-12-17
35 (39)

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Regionstyrelseförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2021/34
7 januari 2021

Nanna Sörling

Regionstyrelsen

Uppföljning upphandlingsplan 2020 och information om
upphandlingsplan 2021
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att ta emot informationen.
Sammanfattning

Arbete har genomförts enligt beslut från Regionstyrelsen våren 2020. I ärendet
beskrivs bakgrund till arbetet samt nedan.
1. Årscykel och underlag mätbarhet upphandlingar
2. Uppföljning upphandlingsplan 2020
3. Information upphandlingsplan 2021
4. Förslag till vad som ska kommuniceras på gotland.se och på intranätet av
upphandlingsplan 2021
5. Förslag fortsatt arbete
Ärendet är en del av genomförandet av område 4 – Processer1 och således en del av
utvecklingen av Region Gotlands inköpsarbete. Genom fortsatt arbete uppnås
sammantaget möjlighet till ett helhetsorienterat, långsiktigt, kvalitativt, effektivt och
regelmässigt inköpsarbete.

1

Enligt slutrapport Sänkning av inköpskostnader. Slutrapporten bereds i i februari 2021.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/34

Ärendebeskrivning

Det är av vikt att ha god kontroll och förutsebarhet avseende upphandlingar på
Region Gotland. Med detta som utgångspunkt fick regionstyrelsen under våren 2020
information om antal upphandlingar 2020 samt hur dessa bemannas, med interna
upphandlare eller med externa konsulter. Vidare beskrevs antal upphandlingar och
bemanning 2015 – 2019 som jämförelsematerial. Då situationen 2020 skilde sig från
2015 – 2019 beskrevs möjliga skäl till detta. I ärendet beskrevs förslag till att upprätta
en årscykel och en upphandlingsplan på 4 års sikt. I förslag till fortsatt arbete ingick
också att kommunicera ut relevanta delar av upphandlingsplanen såväl externt på
gotland.se som internt på intranätet. Detta för att ge god information till våra
intressenter. Regionstyrelsen godkände informationen och beslutades att i januari
varje år skulle de få information om det gångna årets upphandlingar samt planerade
upphandlingar för innevarande år.

Mot bakgrund av ovan har följande utarbetats.
1. En årscykel för planering och uppföljning inköp Region Gotland.
Årscykeln ska bidra till framförhållning och stabilitet i inköpsarbetet.
Årscykeln för inköp är synkroniserad med årscykeln för ekonomi för att
inköp ska kunna planeras och följas upp i takt med verksamhetsplanering,
tertialuppföljningar och årsbokslut.
Underlag för mätbarhet antal upphandlingar. Mätbarheten ska leda till
konsekvent och god information om planering, genomförande och
uppföljning av arbetet med upphandlingar. I materialet ingår underlag för
information om antal upphandlingar per år och andra relevanta nyckeltal
kopplade till antal upphandlingar. Informationen ska, tillsammans med
spendanalys över det gångna året i februari, bidra till att aktiva medvetna
beslut ska kunna fattas och öka kvalitet samt affärsmässighet i arbetet.
Informationen ska tillsammans med spendanalys ge ökad delaktighet och att
arbetet genomförs i rätt ordning med rätt kompetens samt ge god överblick
över kostnader och möjligheter att sänka dessa.
2. Uppföljning upphandlingsplan 2020.
Inom ramen för ärendet informeras regionstyrelsen om:


Antal upphandlingar vid ingång 2020.



Antal påbörjade upphandlingar enligt upphandlingsplan 2020.



Antal påbörjade upphandlingar som tillkommit under 2020 utöver de
som fanns i upphandlingsplan 2020.



Bemanning av upphandlingar 2020.



Antal avslutade upphandlingar 2020.



Antal avbrutna upphandlingar 2020.



Antal överprövade upphandlingar 2020 samt information om dessa.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2020/34



Antal pågående upphandlingar vid utgång 2020.

3. Information upphandlingsplan 2021
Inom ramen för ärendet informeras regionstyrelsen om:


Antal upphandlingar vid ingång 2021.



Status avseende upphandlingar inför 2021.

4. Förslag till vad som ska kommuniceras på gotland.se och på intranätet
av upphandlingsplan 2021. Detta för att ge god information till våra
intressenter. För att göra informationen överblickbar föreslås att vi använder
kategorier från vedertagen kategoristyrningsstruktur inom regioner och
kommuner i Sverige.

5. Förslag fortsatt arbete. Förvaltningen gör bedömningen att arbete med att
utveckla årscykel, upphandlingsplaner och information behöver fortsätta.
Arbetet är komplext och det är av vikt att ha ett lärande i det fortsatta arbetet.
Vidare ska arbetet följa utvecklingen inom inköp.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att informationen i ärendet ska godkännas.
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
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Bakgrund

Ett utvecklingsarbete av upphandlingsverksamheten genomförs sedan flera år på Region
Gotland. Inom ramen för det ses bland annat planering och uppföljning av
upphandlingar över.
Arbetet är en del av genomförandet av område 4 – Processer1 och således en del av
utvecklingen av Region Gotlands inköpsarbete. Genom fortsatt arbete uppnås
sammantaget möjlighet till ett helhetsorienterat, långsiktigt, kvalitativt, effektivt och
regelmässigt inköpsarbete.

1

Enligt slutrapport Sänkning av inköpskostnader. Slutrapporten bereds i februari 2021.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Syfte

Syftet med dokumentet är att med årscykel och mätbarhet ta ytterligare ett steg mot ett
helhetsorienterat och långsiktigt synsätt för planering, genomförande och uppföljning av
upphandlingar. Årscykeln och mätbarheten ska även bidra till ett effektivt, kvalitativt
och regelmässigt arbete.
Vidare följer vi upp upphandlingsplan 2020 och informerar om upphandlingsplan 2021.
Uppföljning av upphandlingar 2020 och information om upphandlingar 2021 görs
utifrån den årscykel och underlag om mätbarhet som finns i dokumentet. Detta kommer
att kompletteras med spendanalys över år 2020 när bokslutet är färdigt.
Dokumentet innehåller förslag till vad som kan kommuniceras på intranät och
externwebb och avslutas med några reflektioner om behov av fortsatt arbete.
Dokumentet utgör underlag för den planering och uppföljning av upphandlingsarbetet
som ska göras ett antal gånger varje år. Dokumentet ska förvaltas och vidareutvecklas i
takt med erfarenheter.
Årscykel

Årscykeln ska bidra till framförhållning och stabilitet i inköpsarbetet. Årscykeln för
inköp är synkroniserad med årscykeln för ekonomi för att inköp ska kunna planeras och
följas upp i takt med verksamhetsplanering, tertialuppföljningar och årsbokslut.
Analys nuläge årscykel 2019/2020

Årscykeln har tidigare innehållit nedan:
• Upphandlingsplan på 3 års sikt från respektive förvaltnings inköpssamordnare
har rapporterats till upphandlingsstödsenheten i juni och december, Följer
strategisk plan och budget på 3 år.
Inköpssamordnaren
på varje förvaltning ska ansvara för att uppdatera sina
•
planer.
Reviderad
upphandlingsplan 1/7 och 1/1 årligen.
•
Varierande
uppföljning under året.
•
• Varierande uppföljning vid årsslut.
Upphandlingsplan på 3 års sikt medger god framförhållning även om vi föreslår nedan
att öka tiden ytterligare. I praktiken har det visat sig svårt att se framåt på mer än 1 års
sikt och det behöver hanteras framöver. Datum för inrapportering av reviderad plan har
inte varit synkroniserat med årscykeln för ekonomi. Även om ekonomi och inköp aldrig
helt kan samordnas så finns möjligheter att ta mer intryck av och dra fördelar av att följa
cykeln för ekonomi. Inrapporteringen har också gjorts från förvaltningarna till
upphandlingsstödsenheten på olika sätt vilket har gjort sammanställningsarbetet
ineffektivt och mer komplicerat än nödvändigt. Upphandlingsstödsenheten har därmed
inte gjort en reviderad plan efter varje inrapportering av upphandlingsplan från
förvaltningarna.
Nyläge årscykel 2021

För att utveckla årscykeln har följande kalendarium tagits fram:
•
•

Upphandlingsplan på 4 års sikt från respektive förvaltnings inköpssamordnare
rapporteras till upphandlingsstödsenheten (oktober)
Total upphandlingsplan sammanställs och diskuteras med upphandlingsrådet
(november)
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•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•





Respektive förvaltning följer beslut om VP samt vid behov tar upp
information/beslut om sina upphandlingar till nämnd (december)
Återkoppling vid beslut VP till upphandlingsstödsenheten för färdigställande av
upphandlingsplan 1.0 kommande år (december – januari)
Upphandlingsstödsenheten gör preliminär bemanning för kommande års
upphandlingar (december – januari)
Upphandlingsstödsenheten följer upp det gångna årets upphandlingsplan
version 1.3 (december – februari)
Spendanalys av det gångna året (februari)
Upphandlingsstödsenheten sammanställer upphandlingsplan för året version 1.0
(december – februari)
Rapportering uppföljning det gångna året och information om innevarande års
upphandlingsplan till RS (januari)
Upphandlingsplan på intranät och gotland.se (februari)
Reviderad plan version 1.1. maj och september version 1.2 (vid
tertialuppföljningar)
Uppföljning månadsvis med TKF och HSF inköpssamordnare (varje månad)
Uppföljning med samtliga inköpssamordnare vid T1 och T2 (maj och
september)
Spendanalys av det gångna tertialet (juni och oktober)
Den utvecklade årscykeln bör ge följande effekter:
en årligt återkommande cykel ger stabilitet. Så även ett mer detaljerat
kalendarium och fler uppföljningspunkter
planerad dialog med inköpssamordnarna om upphandlingsbehov löpande under
varje år
konsekvent uppföljning synkroniserad med ekonomiåret
Såväl omvärldsanalys som genomgång av våra egna upphandlingar visar att 4 års
upphandlingsplan är en lämplig planeringshorisont. 3 år är en kort tid i
avtalssammanhang, ju mer vi vet i förväg desto bättre då vi behöver stärka såväl
vårt förarbete i upphandlingar som planeringshorisonten för att göra respektive
upphandling.
Ett problem är att planen i praktiken är 1-årig. Vi arbetar för att identifiera fler
upphandlingsbehov i förväg och därmed öka kunskapen om vad som kommer
år 2 – 4 i upphandlingsplanen. Även en bättre kontroll av våra befintliga avtal
kommer att bidra till ökad framförhållning.
Vi arbetar också för att bemanna planerade upphandlingarna med
upphandlingsresurs ett år framåt. Även upphandlingsbehov för kommande år
behöver ses över för att hinna med förstudier, dialog med berörda intressenter i
god.
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Mätbarhet

Mätbarheten ska leda till konsekvent och god information om planering, genomförande
och uppföljning av arbetet med upphandlingar. I materialet ingår underlag för
information om antal upphandlingar per år och andra relevanta nyckeltal kopplade till
antal upphandlingar. Informationen ska, tillsammans med spendanalys över det gångna
året i februari, bidra till att aktiva medvetna beslut ska kunna fattas och öka kvalitet samt
affärsmässighet i arbetet. Informationen ska tillsammans med spendanalys ge ökad
delaktighet och att arbetet genomförs i rätt ordning med rätt kompetens samt ge god
överblick över kostnader och möjligheter att sänka dessa.
Analys nuläge mätbarhet 2019/2020

Då metod och tidpunkter för uppföljning och mätning har varierat finns
utvecklingsmöjligheter. Det är exempelvis svårt att utläsa vad som inträffat tidigare, se
trender över tid etc.
Nyläge mätbarhet 2021

För att möjliggöra en mer konsekvent och spårbar mätbarhet har följande tagits fram:
• Tidpunkter för mätbarhet fastställda i årscykeln
• Mätbarhet uppföljning det gångna året eller tertialen
• Mätbarhet information det innevarande (kommande året)
Mätbarhet uppföljning det gångna året eller tertialen

De mätvärden som är aktuella att titta på för uppföljning vid årsslut eller vid tertial är
följande:
1. Antal upphandlingar vid ingång år 2020
2. Antal påbörjade upphandlingar enligt upphandlingsplan år 1
3. Antal påbörjade upphandlingar som tillkommit under år 1 utöver de som fanns i
upphandlingsplan 2020 (s.k. ad hoc)
4. Bemanning av upphandlingar år 2020
5. Antal avslutade upphandlingar år 2020
6. Antal avbrutna upphandlingar år 2020
7. Antal överprövade upphandlingar år 1 samt information om dessa.
8. Antal pågående upphandlingar vid utgång år 2020
9. Relevanta data ovan fördelade per förvaltning
* Tillkommer spendanalys enligt årscykeln
Mätbarhet information det innevarande (kommande året)

De mätvärden som är aktuella att titta på för information framåt är följande:
1. Antal upphandlingar vid ingång år 2021.
2. Antal upphandlingar per förvaltning vid ingång år 2021.
* Tillkommer spendanalys enligt årscykeln
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Upphandlingsplan

Upphandlingsplan, ska liksom mätbarhet, ska leda till konsekvent och god information
om planering, genomförande och uppföljning av arbetet med upphandlingar.
Upphandlingsplan ska bidra till att aktiva medvetna beslut ska kunna fattas och öka
kvalitet samt affärsmässighet i arbetet. Informationen ska tillsammans med spendanalys
ge ökad delaktighet och att arbetet genomförs i rätt ordning med rätt kompetens samt
ge god överblick över kostnader och möjligheter att sänka dessa.
Analys nuläge upphandlingsplan 2019/2020

Arbetet med upp har tidigare innehållit nedan:
•
•
•
•
•
•
•

Upphandlingsplan har fyllts på löpande under åren.
Planen har inte gjort någon åtskillnad mellan planerade upphandlingar och ad
hoc
Olika källor till upphandlingar och planer
Olika mallar
Omfattande manuellt arbete
Varierande information om kommande upphandlingar
Varierande uppföljning under respektive år och vid årsslut

Nyläge upphandlingsplan 2021

Grundtanken med upphandlingsplanerna är god och arbetet har kommit långt de
senaste åren. För att ytterligare utveckla upphandlingsplanen så har följande gjorts:
•
•

•
•
•

Upphandlingsplan revideras enligt årscykeln till olika fastställda versioner. Det
ger tydlig spårbarhet och möjlighet att mäta på ett likartat sätt vid varje
uppföljningstillfälle.
Åtskillnad mellan planerade upphandlingar och tillkommande (ad hoc) under ett
år ger en tydlighet i arbetet genom att vi kan se vilka upphandlingar som varit
planerade innan året och vad som tillkommit under ett år. Att få kunskap om
ungefär hur mycket som tillkommer varje år är viktigt för att kunna ha en
genomtänkt bemanning för upphandlingar. Kunskapen kan också ge oss
förutsättningar att minska antalet ad hoc-upphandlingar till så få som det är
möjligt. Dvs allt som kan planeras ska planeras.
Källor till upphandlingar kartlagda och upphandlingsplanen innehåller samtliga
typer av agerande. Det ger effekten att vi samlar ihop vår planering och får mer
överblick.
En mall underlättar arbetet med såväl planering som uppföljning avsevärt. Det
får ses som ett försteg till system för planering och uppföljning.
Arbete för systemstöd för minskat manuellt arbete. 2021 ska vi se över
möjligheterna till att etablera systemstöd för planering och uppföljning av inköp.
Det innebär att vi digitaliserar arbetet som beskrivs i det här dokumentet vilket
kommer effektivisera arbetet avsevärt.
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Uppföljning upphandlingsplan 2020

Uppföljningen görs med stöd av den mätbarhet som beskrivits tidigare i dokumentet.
*Siffrorna nedan är behäftade med någon osäkerhet då de tas fram manuellt och arbete
med att utveckla planering och uppföljning pågår.
Antal upphandlingar vid ingång 2020 (pågående
95 och i plan att påbörjas 88)

183

Antal pågående upphandlingar enligt
upphandlingsplan 2020 (95 +45).

140

- varav antal påbörjande upphandlingar ad hoc

21

- intern bemanning 94 st (67 %), konsult 46 st 33 %
Antal avslutade upphandlingar 2020

64

Antal avbrutna upphandlingar 2020

8

Antal överprövade upphandlingar 2020

4

Antal pågående upphandlingar vid utgång 2020

62

Information om upphandlingsplan 2021

Antal upphandlingar vid ingång 2021 (pågående
62 st och 147 i plan att påbörjas eller utredas inför
ev start)

Ca 209

Fördelning mellan förvaltningarna kommande
upphandlingar:
TKF

ca 50 %

HSF

ca 15 %

Regionövergripande

ca 15 %

Regionstyrelseförvaltningen

ca 10 %

Övriga (Samordnade, Sof, SBF och UAF)

ca 10 %
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Förslag till vad som ska kommuniceras på gotland.se och på intranätet av
upphandlingsplan 2021

Kommande år ska relevanta delar av upphandlingsplanen för innevarande år
kommuniceras på intranätet och gotland.se. Detta för att ge god information till våra
intressenter. Upphandlingarna för 2021 kommer att publiceras med skrivningar om att
detta är planerade upphandlingar och att informationen kan ändras under året. För att
göra informationen mer överskådlig planerar vi att använda rubriker från den
kategoristyrning2 som successivt införs på Region Gotland.
Förslag fortsatt arbete

Arbetet med att utveckla årscykel, mätbarhet och upphandlingsplaner behöver fortsätta.
Arbetet är komplext och det är av vikt att ha ett lärande i det fortsatta arbetet. Vidare
ska arbetet följa övrig utvecklingen av Region Gotlands inköpsarbete

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.

2 Entreprenader och fastighet
Vård- och tandvårdsrelaterade tjänster
Övergripande material och tjänster
Omsorgsrelaterade entreprenader, tjänster och utrustning
Läkemedel och tillhörande tjänster
Transporter
Utrustning, förbrukningsmaterial
IT och kommunikation
Avfall, gata, park och vatten
Livsmedel
Kultur- och utbildningstjänster
Facility Management
Fordon
Medicinteknik och relaterade förbrukningsvaror
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Regionstyrelsens arbetsutskott

Protokoll

Sammanträdesdatum 2021-01-14

RS AU § 21

Information om upphandlingsplaner

RS 2021/34

Arbetsutskottets förslag till regionstyrelsen
x

Informationen mottages.

Arbete har genomförts enligt beslut från regionstyrelsen våren 2020. I ärendet
beskrivs bakgrund till arbetet samt nedan.
-

Årscykel och underlag mätbarhet upphandlingar
Uppföljning upphandlingsplan 2020
Information upphandlingsplan 2021
Förslag till vad som ska kommuniceras på gotland.se och på intranätet av
upphandlingsplan 2021
Förslag fortsatt arbete

Ärendet är en del av genomförandet av område 4 – Processer och således en del av
utvecklingen av Region Gotlands inköpsarbete. Genom fortsatt arbete uppnås
sammantaget möjlighet till ett helhetsorienterat, långsiktigt, kvalitativt, effektivt och
regelmässigt inköpsarbete.
Regionstyrelseförvaltningen bedömer att informationen i ärendet ska godkännas.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredras av Nanna Sörling, upphandlingschef, regionstyrelseförvaltningen.
Beslutsunderlag

Regionstyrelseförvaltningen 2021-01-07
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