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Region Gotlands årsredovisning 2013 för alla intresserade
Vid regionfullmäktiges sammanträde denna dag ska årsredovisningen för 2013
behandlas.
Välkommen med frågor och synpunkter
Dessutom har allmänheten möjlighet att ställa frågor om årsredovisningen till
förtroendevalda och anställda under regionfullmäktiges behandling av ärendet.
Upplysningar om Region Gotlands årsredovisning 2013 kan lämnas av Åsa Högberg,
tfn 26 86 70 och Ulrika Jansson, tfn 26 91 20.
Den som önskar kan i förväg skicka/lämna frågorna till Regionfullmäktige,
Visborgsallén 19, 621 81 Visby eller skicka per e-post till per.lundin@gotland.se
Frågestunden äger rum i Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby, kl. 13.00.
Därefter fortsätter sammanträdet med bl.a. behandling av Region Gotlands
årsredovisning för år 2013.
Årsredovisningen och revisionsberättelsen samt övriga handlingar till sammanträdet
finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida www.gotland.se, kan hämtas i
receptionen, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby, eller beställas per tfn 26 93 35.

Ärenden:
1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering. Upprop

2.

Årsredovisning och ansvarsfrihet för Region Gotlands förvaltning 2013
• Allmänhetens frågestund
• Godkännande av årsredovisning
• Beviljande av ansvarsfrihet

3.

Långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland 2014-2022

4.

Taxa. Modell för preventivmedelssubvention

5.

Tilläggsanslag. Kv Stenhuggaren, cirkulationsplats

6.

Barnkonsekvensanalyser. Modell, anvisningar och checklista. IDA-gruppens
fortsatta uppdrag

7.

Översyn av pension och avgångsvederlag för politiker

8.

Omförhandla visstidspension och avgångsvederlag för politiker. Motion av Simon
Härenstam (M), Johan Malmros (FP), Isabel Enström (MP) och Brittis Benzler (V)

9.

Förskottsinbetalningar för myndighetstillsyn. Motion av Inger Harlevi (M)

10. Avsägelser och val av:
a)

En ersättare i styrelsen för Odinska Donationsfonden (MP) t.o.m. 2014-12-31

(bordlagt från föregående sammanträde)

11.

Medborgarförslag; nyinkomna
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Medborgarförslag; beslutade

13.

Lennart Peterssons (S) interpellation till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson
(S) om tilllgängligheten i flerbostadshus.
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Kerstin Kalströms (C) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) om Sudersands avloppsanläggning.

15.

Magnus Jönssons (M) interpellation till barn- och utbildningsnämndens ordförande
Brittis Benzler (V) om barnomsorg på kvälls- och obekväm arbetstid. (Bordlagd från
föregående sammanträde)

16.

Jenny Guteängs (M) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell
(S) om prioritering av bilar framför cyklar vid vägbyggen.

17.

Stefan Nypelius’ (C) interpellation till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson (S)
om Region Gotlands kostnader för arbetsgivaravgifter för ungdomar under 25 år.

18.

Anna Hrdlickas (M) interpellation till kultur- och fritidsnämndens ordförande
Janica Sörestedt (S) om fristad för hotade kulturpersoner.

19.

Johan Malmros’ (FP) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) om kvalitet på färdtjänst. (Bordlagd från föregående sammanträde)

20.

Kerstin Kalströms (C) interpellation till socialnämndens ordförande Hanna Westerén
(S) om brist på särskilt boende.

21.

Anna Anderssons (C) interpellation till regionstyrelsens ordförande Åke Svensson
(S) om schemalagda s.k. delade turer.

22.

Roger Wärns (M) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell
om nedrustning av vägbelysning på landsorten. (Bordlagd från föregående sammanträde)

23.

Information: Socialnämndens beslut 2014-03-14, § 43, om individrapportering –
inte verkställda beslut per den 31 december 2013.

24.

Information: Sammanställning från workshop om Region Gotlands miljöprogram
– regionråd Åke Svensson

25.

Eventuella frågor

26.
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Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida www.gotland.se,
att hämtas i receptionen, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby, eller beställas per tfn 26 93 35.
Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till Rådhuset,
Visborgsallén 19, Visby för att lyssna på debatten. Välkomna att ta del av
regionfullmäktiges ärenden.
Visby den 19 april 2014
Björn Jansson
Ordförande
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Bokslut för 2013 samt ansvarsfrihet
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-03-27, § 110
• Årsredovisning 2013 inkl. vatten- och avloppsverksamhetens redovisning*)
• Revisionsberättelse 2014-04-07
• Revisorernas redogörelse 2014-04-07
• Revisionsrapport: Granskning av årsredovisning 2013
• Revisionsrapport: Övergripande ansvarsutövande 2013
• Jävslista
*) Separat bilaga

Nedanstående rapporter kan beställas från ledningskontorets kansli,
tel 26 93 35.
•
•
•
•
•
•
•
•

Förstudie – operationsplanering, maj 2013
Förstudie hemsjukvård, 2013-05-30
Granskning av införandet av biogas, oktober 2013
Granskning av delårsrapport, 2013-11-06
Granskning av hantering av leverantörsfakturor, 2013-12-11
Översyn av IT-verksamheten, december 2013
Intern kontroll – kontanthantering, 2014-02-26
Granskning av regionstyrelsens arbete med Regional utveckling, mars
2014
• Placering av barn och unga i HVB-hem och familjehem, mars 2014

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-27
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-03-11

Rs § 110
Au § 94

Årsredovisning och bokslut 2013
RS 2014/42

- Ledningskontoret 2013-03-26

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Region Gotlands årsredovisning och bokslut för 2013 fastställs.

Regionstyrelsens ledamöter har haft tillgång till ett digitalt beslutsunderlag sedan
2014-03-11 och haft möjlighet att kommentera.
Årets resultat enligt resultaträkningen slutar på 177 miljoner kronor och innebär en
budgetavvikelse på 171 miljoner kronor. Resultatet har belastats med avgångsvederlag
och utrangeringar av anläggningstillgångar på totalt 14 miljoner kronor.
Balanskravsresultatet slutar på 112 miljoner kronor efter att reavinster och
engångskostnader för pensionsskulden beaktats. Det innebär att balanskravet klaras.
Resultatnivån för året är det bästa för regionen sedan Gotlands kommuns bildande
1971. Ett flertal händelser har bidragit till det goda resultatet. Försäljning av
äldreboenden har skett vilket gett reavinster på 128 miljoner kronor och premieåterbetalning från AFA försäkring för år 2005 och 2006 gav 78 miljoner kronor. Resultatet
har också belastats med engångskostnader på 63 miljoner kronor på grund av sänkt
diskonteringsränta.
Årets nettoinvesteringar uppgick till 271 miljoner kronor. Investeringarna i
skattefinansierad verksamhet har kunnat finansieras med egna medel.
Antalet anställda har ökat under 2013 och uppgår till 6 087. Av dessa är 4 725 kvinnor
och 1 362 män. Den största enskilda förklaringen till ökningen är att socialförvaltningen
har tagit över driften av äldreboendet Pjäsen från Attendo Care den 1 juni med cirka
100 medarbetare

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

2014-04-07

Regionfullmäktige i Region Gotland

Revisionsberättelse för år 2013
Vi, av regionfullmäktige valda revisorer, har granskat den verksamhet som bedrivits av
regionstyrelsen och nämnderna. Genom utsedda lekmannarevisorer har vi även granskat
verksamheten i regionens hel- och delägda bolag. Granskningen har utförts enligt kommunallagen, god revisionssed i kommunal verksamhet samt regionens revisionsreglemente.
Granskningen har haft den omfattning och inriktning och givit det resultat som redovisas i
bilagan ”Revisorernas redogörelse” och därtill bifogade rapporter.
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper
och i huvudsak är upprättad enligt god redovisningssed.
Enligt kommunallagens 9 kap 9§ skall revisorerna bedöma om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål som regionfullmäktige fastställt i syfte att skapa god ekonomisk hushållning.
Regionens finansiella mål är att ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. Årets resultat som uppgår till 176,6 mnkr uppfyller regionfullmäktige fastställda målnivå.
Vi vill dock poängtera att i årets resultat ingår realisationsvinster uppgående till 127,9 mnkr.
Vidare har ett antal poster av engångskaraktär påverkat resultatet positivt. När dessa intäkter
frånräknas, bedömer vi årets underliggande resultat som svagt och att regionfullmäktiges
långsiktiga finansiella målnivå inte uppnås.
Vi kan inte uttala oss om verksamhetsmålen har uppnåtts. Framgångsfaktorerna för respektive mål är för många och dessutom specificerade i flera resultatkrav eller mätetal. Vi anser
liksom tidigare att det är nödvändigt att regionstyrelsen tydliggör hur den sammanvägda bedömningen av måluppfyllelsen görs. Det kan också finnas anledning att överväga omfattningen av framgångsfaktorer och mätetal. Vi har även i år noterat att nämndernas styrkort
inte alltid utgör ett ändamålsenligt instrument för verksamhetsstyrningen.
Det ekonomiska läget för regionen har förbättrats sedan föregående år och nämnderna redovisar sammantaget en positiv avvikelse från budget med 52,1 mnkr jämfört med en negativ
budgetavvikelse med -71,0 mnkr föregående år. Trots nämndernas positiva budgetavvikelse
och regionens positiva resultat för året, innebär regionens ekonomiska situation och utmaningarna de kommande åren att det ställer utomordentligt stora krav på samtliga nämnder
och styrelser att styra sin verksamhet mot uppställda mål och inom ramen för tilldelade resurser.
Regionstyrelsen har en särställning genom att den ska leda och samordna förvaltningen och
ha uppsikt över övriga nämnders verksamhet. Vi noterat att uppsiktsplikten har utvecklats
vilket i sin tur har påverkat koncernstyrningen positivt. Fortfarande kvarstår dock ett antal

förbättringsområden avseende nämndövergripande processer som exempelvis utskrivningsklara patienter, kompetensförsörjning samt målstyrning och intern kontroll.
Tekniska nämnden har under året genomfört ett arbete med att utveckla ett system för intern
kontroll, vilket vi ser positivt på. Vi har däremot inte sett effekten av detta arbete. Vi kommer även fortsättningsvis att följa detta.
Vi har under året granskat Socialnämndens placering av barn och ungdomar i familjehem
och HVB-hem. Vi noterar brister avseende alltför långa utredningstider. Dessutom har det
förekommit att barn blivit placerade i familjehem som inte varit godkända.
Socialnämnden övertog formellt hemsjukvården från Hälso- och sjukvårdsnämnden 1 november 2012. Sedan dess har nämnden arbetat med att utveckla och förbättra organisationen. Mycket har blivit bättre, men fortfarande är inte organisationen färdigutvecklad. Vi avser
att fortsättningsvis följa hur dessa två områden utvecklas.

Ansvarsfrihet och årsredovisning
Vi föreslår regionfullmäktige
-

att regionstyrelsen och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ
beviljas ansvarsfrihet för 2013 års förvaltning, samt

-

att regionens årsredovisning godkänns. Den är upprättad i enlighet med den
kommunala redovisningslagen och enligt god redovisningssed.

Stig Pettersson

Mats Ågren

Conny Broén

Sven-Erik Lindström

Carin Backlund

Björn Fransson

Lilian Stenman

Ranita Gustafsson

Carina Lindberg

På grund av valbarhetshinder har fullmäktige undantagit Lilian Stenman från granskning av gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.

Till revisionsberättelsen hör bilagorna:
- Revisorernas redogörelse för 2013
- Sakkunnigas rapporter i olika granskningar
- Granskningsrapporter och redogörelser från lekmannarevisorerna
samt revisionsberättelser i bolagen

Regionens revisorer

Revisorernas redogörelse 2013
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1. Revisorernas redogörelse 2013
För uppföljning av revisionsplanen för verksamhetsåret 2013 överlämnas
härmed vår berättelse.
Vår redogörelse för 2013 lämnades den 7 april 2014.

1.1.

Förutsättningar för revisionen

Revisorerna granskar med stöd av kommunallagen årligen all den verksamhet som
bedrivs inom nämndernas verksamhetsområden och skall varje år till fullmäktige avge en
berättelse med redogörelse för resultatet av den revision som avser verksamheten under
det föregående verksamhetsåret.
Revisionsinsatserna under året har bestått av såväl förvaltningsrevisionella som
redovisningsrevisionella granskningar. Förvaltningsrevision syftar till att undersöka om
nämndernas verksamhet är ändamålsenlig, ekonomiskt tillfredsställande och om den
kontroll som utövas inom nämnderna är tillräcklig. Redovisningsrevision syftar till att
utröna om räkenskaperna är rättvisande och om den kontroll som utövas inom
nämnderna är tillräcklig. Någon skarp gräns finns inte mellan förvaltnings- och
redovisningsrevision.
Revisorerna skall även bedöma om resultatet i bokslutet är förenligt med de mål för den
ekonomiska förvaltningen som fullmäktige beslutat om i årsbudgeten och flerårsplanen.
Revisionen har en oberoende ställning i förhållande till nämnderna och avgör
självständigt i förhållande till nämnderna vilken granskning som skall bedrivas.
Revisorerna eftersträvar i sin revision, utan att ge avkall på revisionens syfte, att
upprätthålla ett förtroendefullt förhållande till de reviderade nämnderna och deras
personal.
Normalt skall ett revisionsprojekt avslutas med en skriftlig rapport som innehåller
redovisning av gjorda iakttagelser och förslag till åtgärder som den reviderade nämnden
bör vidta. I vissa speciella fall kan en muntlig genomgång med reviderad nämnd ersätta
skriftligt slutdokument.

1.1.1.

Revisionsplanering - Väsentlighets- och riskanalys

De förtroendevalda revisorerna har som underlag för sina granskningsinsatser under året
gjort en väsentlighets- och riskanalys. Riskbedömningens syfte är att ringa in väsentliga
granskningsområden samt förslag på inriktning och omfattning av olika
granskningsinsatser.
Med utgångspunkt i upprättad risk- och väsentlighetsanalys har de förtroendevalda
revisorerna sedan valt inriktning på granskningsinsatserna under året.
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1.2.

Redogörelse för genomförda granskningar

Nedan lämnas en redogörelse över granskningar som genomförts under revisionsåret
2013.

Bilaga 1 - Granskning av årsredovisningen 2013
Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom ramen
för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med lag om
kommunal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9a)
avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de
mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas årsbokslutet. Detta sker inom
ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.
Efter genomförd granskning bedömer vi att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för
utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska
ställningen. Vidare bedömer vi att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på
rättvisande räkenskaper och är upprättad enligt god redovisningssed. Vi har dock
noterat avvikelser med avseende på KRKS krav på tilläggsupplysningar.
Totalt uppgår årets resultat till 176,6 mnkr. Vi konstaterar att regionstyrelsen gör
bedömningen att kommunallagens balanskrav har uppfyllts på en ekonomi i balans (KL
8:5 a-b) för räkenskapsåret, vilket vi instämmer i.
Vi vill dock poängtera att i årets resultat ingår realisationsvinster uppgående till 127,9
mnkr. Vidare har ett antal poster av engångskaraktär påverkat resultatet positivt. När
dessa intäkter frånräknas, bedömer vi årets underliggande resultat som svagt och att
regionfullmäktiges långsiktiga finansiella målnivå inte uppnås.
Det ekonomiska läget för regionen har förbättrats märkbart sedan föregående år och
nämnderna redovisar sammantaget en positiv avvikelse från budget med 52,1 mnkr
(2012: -71,0 mnkr). Värt att notera är att årets resultat (176,6 mnkr) är avsevärt högre än
vad regionen redovisat historiskt, dock ska det poängteras att det inom resultatet ingår
realisationsvinster uppgående till 127,9 mnkr.
Vi bedömer att det finansiella målet delvis har uppnåtts 2013. Detta sammanfaller också
med regionstyrelsens bedömning. Vi kan däremot inte uttala oss om verksamhetsmålen
har uppnåtts. Enligt vår uppfattning ger rapporteringen av de olika framgångsfaktorerna
indikationer avseende måluppfyllelsen.
Motivet till varför vi inte kan bedöma de verksamhetsmässiga målen är att:


Framgångsfaktorerna för respektive mål är relativt många och dessutom
specificerade i flera resultatkrav eller mätetal.



Vi har inte möjlighet att inom ramen för denna granskning bedöma samtliga
faktorer.
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Enligt vår uppfattning, som även framförts tidigare, finns det anledning för
regionstyrelsen att tydliggöra hur den sammanvägda bedömningen av måluppfyllelsen
görs. Det kan också finnas anledning att överväga antalet framgångsfaktorer för
respektive mål.
Resultatet av denna granskning redovisas i en särskild revisionsrapport som bifogas
denna redogörelse.

Bilaga 2 - Övergripande ansvarsutövande avseende 2013
Som underlag för ansvarsprövningen har de förtroendevalda revisorerna tillsammans
med sakkunnigt biträde träffat representanter från samtliga nämnder och regionstyrelsen.
Vid dessa möten har representanter från nämnden och tjänstemannaledningen deltagit.
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att Regionstyrelsen, sedan kritiken förra
året, har utvecklat uppsiktsplikten vilket påverkat koncernstyrningen positivt.
Fortfarande finns dock väsentliga frågor kvar på agendan som det är angeläget att
utveckla.
Utifrån lagstiftningen har vi nedan sammanfattat olika områden som bör inkluderas i
uppsiktsplikten och där vår bedömning är att det finns brister.


Regionstyrelsen bör i nämndöverskridande processer ha en samordnande uppgift
där metod och uppföljningar är betydelsefulla. Den enskilda nämnden är i fler fall
beroende av annan eller flera nämnder för att kunna nå tillräcklig effekt visavi
kunderna, något som inte alltid fungerar.



Regionstyrelsen bör vara drivande i problematiken kring kompetensförsörjningen
inom diverse verksamhetsområden i regionen. Rekryteringssvårigheter återfinns
även i övriga delar av landet och avser tekniker, bygglovshandläggare, behöriga
lärare, undersköterskor, sjuksköterskor, läkare osv.



Regionstyrelsen bör säkra att policys och strategier får genomslag i nämndernas
verksamhet. Inga större förändringar har skett sedan förra årets granskning,
varför det förutsätts att regionstyrelsen vidtar åtgärder under 2014.



Målstyrning ekonomi – bland fullmäktiges uppdrag till samtliga nämnder
återfinns ett inom ekonomiperspektivet: ”Vid befarad negativ avvikelse skall
nämnderna agera snabbt och vidta åtgärder. Detta är synnerligen angeläget för
att säkra balansen.” Detta är ett område som mot bakgrund av nämndernas
resultat, har varit mycket framgångsrikt under 2013.



Målstyrning verksamhet – flertalet nämnder brister i sin styrning, uppföljning och
kontroll av verksamheten. Nämndernas styrkort utgör inte ändamålsenliga
instrument för verksamhetsstyrningen och generellt saknas en tydlig målkedja.
Nämnderna får svårt att följa måluppfyllelsen under året och vidta åtgärder vid
befarade avvikelser.
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Säkra regionens internkontrollprocess d.v.s. att b.la. att risk- och
väsentlighetsanalyser och interna kontrollplaner utarbetas nämndvis samt att
Regionstyrelsen säkerställer att kontroller för samtliga nämnder utarbetas.

Nämndernas ledning, styrning och uppföljning samt fullgörande av sina uppdrag
Vidare har en övergripande granskning av nämndernas ansvarsutövande genomförts. Det
vill säga om de utifrån sina respektive ansvarsområden har skött verksamheten på ett
ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är
rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.
Revisorerna ska i samband med bokslutet särskilt beakta ansvarsfrågan för respektive
nämnd. Bedömningens utgångspunkt är bortsett från löpande granskningar under året
även den särskilda granskningen i denna rapport. Resultatet i denna del redovisas i en
särskild revisionsrapport som bifogas denna redogörelse.
Vi gör bedömningen att Tekniska nämndens är ett exempel på nämnd där
den interna kontrollen ännu inte fungerar tillfredsställande.
Revisorerna har under 2013 genomfört granskningar av den interna kontrollen i ett antal
nämnder. Tekniska nämnden är den nämnd som inte har en fungerande intern kontroll.
Så var fallet även under 2012. Förvaltningen präglas av informellt arbetssätt med
långtgående delegation detta trots utbildningsinsatser, nytt delegationsreglemente, samt
införd intern kontrollplan.
Resultatet av denna granskning redovisas i en särskild revisionsrapport som bifogas
denna redogörelse.

Bilaga 3 – Förstudie Biogas
Syftet med förstudien var att granska och bedöma om beslut avseende biogasprojektet har
fattats på rätt nivå och varit väl underbyggda samt om beslutssatsernas innehåll har varit
tillräckligt utvecklade. Vidare har ingått att bedöma om beslut av Regionfullmäktige och
Regionstyrelsen efterlevts i samband med genomförda upphandlingar.
Region Gotland har under flera år arbetat med ett biogasprojekt med avsikt att upphandla
biogas och bygga en biogasmack i Visby, upphandla kommunala stadsbussar, skolbussar,
leasingbilar samt färdtjänst med biogas som bränsle.
Efter genomförd förstudie framkommer att det inte är självklart att
nämnderna/förvaltningarna följer Regionfullmäktiges beslut avseende biogas. I ett antal
upphandlingar av fordon/transporter har biogasstrategin förbisetts med hänvisning till
att ekonomin är överordnad det strategiska dokumentet.
Resultatet har i form av en förstudie med tillhörande revisionsskrivelse överlämnats
den 6 november 2013 till Regionstyrelsen för yttrande.
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Bilaga 4 – Förstudie operationsplanering
Syftet med förstudien var att granska och bedöma om operationsplaneringen fungerar på
ett ändamålsenligt sätt.
Hälso- och sjukvården på Gotland har en gång under ca 40 år klarat att hålla sin budget.
En väl fungerande verksamhetsplanering kan bidra till en tydligare och stabilare
ekonomisk utveckling, varför revisorerna valt att genomföra en förstudie av
planeringsprocessen. Revisionen genomförde en granskning av Planeringsenhet vård
(Pev) 2006.
Efter genomförd granskning görs bedömningen att operationsplaneringen fungerar väl
och att nämnden identifierat de svagheter som finns. Antalet disponibla
slutenvårdsplatser är enligt uppgift tillräckligt, men beläggningsgraden beroende av en väl
fungerande äldreomsorg. Utskrivningsklara patienter och antalet onödiga inläggningar
därmed måste minimeras. Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att detta inte
fungerar på ett tillfredsställande sätt.
Resultatet har i form av en förstudie med tillhörande revisionsskrivelse överlämnats
den 30 maj 2013 till Hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande.

Bilaga 5 – Granskning av delårsrapport 2
Syftet med granskningen var att ge oss revisorer ett underlag för vår bedömning av om
resultatet i delårsrapporten för perioden 1 januari till och med 31 augusti 2013 är förenlig
med de mål som Regionfullmäktige beslutat.
Vår bedömning efter genomförd granskning var att:


Delårsrapporten är, i allt väsentligt, upprättad i enlighet med lagens krav och god
redovisningssed i övrigt, utom vad gäller tidpunkt för aktivering av investeringar
och exploateringsredovisning.



Resultatet i delårsrapporten och lämnad prognos är delvis förenlig med de
finansiella målen som regionfullmäktige beslutat, men att åtgärder behöver vidtas
för att samtliga mål ska uppnås. Vi kan dock inte uttala oss om graden av
måluppfyllelse då flera mål inte följs upp i delårsrapporten.

Granskningsrapport och utlåtande överlämnades till Regionfullmäktige.

Bilaga 6 – Intern kontroll - leverantörsutbetalningar
Syftet med granskningen var att bedöma om den interna kontrollen är tillräcklig avseende
system och rutiner för hantering av leverantörsfakturor.
Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att den interna
kontrollen avseende hantering av leverantörsfakturor i huvudsak är tillräcklig.
Ett antal rekommendationer vars syfte är att stärka den interna kontrollen framgår av
rapporten. Bland annat att samtliga nämnder tar fram internkontrollplaner i enlighet med
gällande riktlinjer samt regelbunden genomgång och kontroll av registrerade förändringar
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av leverantörsuppgifterna genomförs samt att tillämpningen av tvåhandsprincipen
säkerställs i samband med slutlig betalning av leverantörsfakturor.
Vidare har även fakturor av så kallad förtroendekänslig karaktär ingått i granskningen.
Den sammanfattande bedömningen är att hantering av dessa poster brister något när det
avser korrekt redovisning av moms och i vissa fall även angivande av syfte och deltagare.
Rapporten har överlämnats den 11 december 2013 till Regionstyrelsen för yttrande.

Bilaga 7 – Intern kontroll avseende kontanthantering
Syftet med granskningen var att följa upp och bedöma tillämpningen av gällande rutiner
och regelverk samt räkenskapsmaterialets kvalitet.
Granskningen omfattar Regionstyrelsen, Kultur- och fritidsnämnden, Barn- och
utbildningsnämnden, Hälso- och sjukvårdsnämnden samt Tekniska nämnden.
Efter genomförd granskning gör vi följande bedömning av den interna kontrollen
avseende intäktsrutinerna vid kontanthantering:


Kultur- och fritidsnämnden har i huvudsak en tillräcklig intern kontroll.
Den granskade enheten (Romabadet) bedöms i huvudsak ha en ändamålsenlig
rutin för kontanthantering.



Barn- och utbildningsnämnden har en i huvudsak tillräcklig intern kontroll. Den
granskade enheten (Café Säve) bedöms inte ha en ändamålsenlig rutin för
kontanthantering.



Hälso- och sjukvårdsnämnden har en, i allt väsentligt, tillräcklig intern kontroll.
Den granskade enheten (Klinte vårdcentral) bedöms ha en ändamålsenlig rutin för
kontanthantering.



Tekniska nämnden har inte en tillräcklig intern kontroll.
Den granskade enheten (Slite återvinningscentral) bedöms inte ha en
ändamålsenlig rutin för kontanthantering.

De brister som noterats inom nämnderna och de granskade enheterna framgår av bifogad
revisionsrapport. Rapporten har överlämnats den 26 februari 2014 till berörda nämnder
för yttrande och till Regionsstyrelsen för kännedom.

Bilaga 8 – Förstudie hemsjukvård
Kommunfullmäktige beslutade 2009-02-23, § 6, om den s.k. framtidsutredningen bl. a.
att kommunstyrelsen, hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden får i uppdrag att
tillsätta en politisk styrgrupp för hemsjukvård. Styrgruppen har att under ett år utveckla
och verkställa en hemsjukvård för äldre med ett formaliserat samarbete i team mellan
berörd personal inom socialtjänst och hälso- och sjukvård.
I början av 2013 hade hemsjukvården ännu inte funnit sina former. Efter samråd med
socialnämnden överenskoms att revisorerna skulle tillsätta en granskning av
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hemsjukvården med att granska och bedöma om Socialnämnden har en ändamålsenlig
organisation efter den omorganisation som genomfördes i november 2012.
Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att hemsjukvårdens verksamhet bedrivs
på ett sådant sätt att den inte kan anses vara ändamålsenlig vad beträffar
patientsäkerheten. Socialnämnden rekommenderas att måste omgående vidta åtgärder
för att patientsäkerheten ska kunna garanteras.
Resultatet har i form av en förstudie med tillhörande revisionsskrivelse har överlämnats
den 30 maj 2013 till Socialnämnden för yttrande.

Bilaga 9 – Regionalutveckling
Syftet med granskningen har varit att bedöma om Regionstyrelsens arbete med regional
utveckling, med avseende på företagande, näringslivsutveckling och sysselsättning, är
ändamålsenligt.
Efter genomförd granskning är vår samlade bedömning att Regionstyrelsens arbete inte
fullt ut är ändamålsenligt.
Aktiviteter återfinns för att såväl stärka företagande och sysselsättning, dock saknas ett
strategiskt förhållningssätt som medför att arbetet inom båda spåren bedrivs parallellt,
koordinerat och till ömsesidig nytta. Starkare företag är en förutsättning för ökad
sysselsättning och därigenom ökade skatteintäkter. Det har även visat sig svårt att få en
översikt över alla de projektengagemang som Regionen ansvarar för och deltagit i inom
ramen för sitt arbete för regional utveckling.
Ett antal rekommendationer lämnas i revisionsrapporten som tillsammans med en
revisionsskrivelse överlämnades den 7 april 2014 till Regionsstyrelsen. Vidare begär
revisionen att få ta del av en sammanställning över Regionens avslutade projektåtaganden
under perioden 2010-2013.

Bilaga 10 – Översyn av IT-verksamheten
Granskningen syftar till att bedöma huruvida IT-verksamheten är ändamålsenlig och
effektiv. Inom ramen för denna granskning har en bedömning gjorts av om
Regionstyrelsens organisation av IT-verksamheten är effektivt organiserad.
Granskningen omfattar Regionstyrelsen, Socialnämnden, Gymnasie- och vuxennämnden
samt Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Efter genomförd granskning är vår övergripande bedömning av IT-verksamheten inom
Region Gotland, i stora delar, bedrivs på ett effektivt sätt.
Vår bedömning är att IT-leveransen och verksamhetsstödet är anpassat till
verksamheterna. IT-säkerhetsarbetet som bedrivs anses dock ha förbättringspotential.
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Vidare saknas en formell kontinuitetsplan som utgår från verksamhetens behov.
Beträffande styrande dokument för IT så finns uppdaterade dokument inom ITverksamheten och inom vissa förvaltningar, medan andra förvaltningar saknar dokument
helt, eller har icke uppdaterade dokument. Inom ITT finns en fungerande budgetprocess,
samtliga tjänster är tydligt definierade vilket innebär transparens gentemot
verksamheten. Vår uppfattning är att infrastrukturen är modern och att de brister som
finns är identifierade och att arbeten med att åtgärda dessa är initierade.
Rapporten har överlämnats den 26 februari 2014 till Regionsstyrelsen för yttrande och till
övriga berörda nämnder för kännedom.

Bilaga 11 – Placering av barn och unga i familjehem och HVB-hem
Syftet med denna granskning är att bedöma hur Socialnämnden säkerställer att de barn
och unga som placeras i familjehem och på HVB-hem får god vård och om den interna
kontrollen är tillräcklig.
Efter genomförd granskning är vår sammanfattande bedömning att socialnämnden delvis
säkerställt att de barn och ungdomar som placerats i familjehem eller på HVB-hem
erhåller en god vård. Vi konstaterar vidare att den interna kontrollen delvis är tillräcklig.
Vår bedömning grundar sig i huvudsak på följande noteringar:


I lagstiftningen framgår att utredningar rörande barn och ungdomar ska genomföras
och färdigställas inom 4 månader. Vi noterar att 174 utredningar under 2013 ej
avslutats under denna tid. Någon övergripande och samordnad bild avseende orsaker
till denna brist har inte framkommit i granskningen. Det framkommer i arbetet några
olika skäl till att utredningstiderna inte alltid klaras, bl a uppges att det fattats beslut
om att förlänga utredningstiden när remiss skickas till annan verksamhet. Vår
bedömning är att nämnden på ett mer systematiskt sätt bör säkerställa att
uppföljning och analys genomförs av orsak till förlängd utredningstid. Detta som
underlag för förbättrad samverkan men även för att synliggöra eventuella
utvecklingsområden i den egna utredningsprocessen.



Barn- och familjeenheten har haft svårigheter att lämna över utredningar efter beslut
till familjeenheten. Enligt regelverket ska utredningen lämnas över till familjeenheten
senast fyra månader efter fattat beslut i nämnden. Detta har inte kunnat göras under
2013 pga personalbrist på familjeenheten.



Alla sammanbrott (placeringen fungerar inte) är egentligen ett misslyckande i något
avseende. 2012 inträffade 17 sammanbrott. Den nya rutinen för att utröna vad som
hänt kan, om den följs, bli ett bra verktyg för att ytterligare förbättra verksamheten.



Stickproven visar att barn placeras i hem som ännu inte är godkända som
familjehem.
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Vi kan i granskningen konstatera att det pågår ett arbete inom nämnden i syfte att
vidareutveckla verksamheten. Rapporten överlämnades den 7 april 2014 till
Socialnämnden för yttrande och Regionstyrelsen för kännedom.

Visby 2014-04-07

Stig Pettersson

Mats Ågren

Conny Broén

Sven-Erik Lindström

Carin Backlund

Björn Fransson

Lilian Stenman

Ranita Gustafsson

Carina Lindberg

På grund av valbarhetshinder har fullmäktige undantagit Lilian Stenman från granskning av
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden.
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1.

Sammanfattning

Vi bedömer att årsredovisningen i all väsentlighet redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Vi bedömer vidare att årsredovisningen i allt väsentligt uppfyller kraven på rättvisande räkenskaper och i huvudsak är upprättad enligt god redovisningssed. Vi
har noterat avvikelser med avseende på RKRs krav på tilläggsupplysningar, se
avsnitt 3.2.5.
Totalt uppgår årets resultat till 176,6 mnkr. Vi konstaterar att regionstyrelsen gör
bedömningen att kommunallagens balanskrav har uppfyllts på en ekonomi i balans
(KL 8:5 a-b) för räkenskapsåret, vilket vi instämmer i.
Årets resultat uppfyller regionfullmäktige fastställda målnivå. Vi vill dock poängtera
att i årets resultat ingår realisationsvinster uppgående till 127,9 mnkr. Vidare har ett
antal poster av engångskaraktär påverkat resultatet positivt. När dessa intäkter
frånräknas, bedömer vi årets underliggande resultat som svagt och att
regionfullmäktiges långsiktiga finansiella målnivå inte uppnås.
Det ekonomiska läget för regionen har förbättrats sedan föregående år och
nämnderna redovisar sammantaget en positiv avvikelse från budget med 52,1 mnkr
jämfört med en negativ budgetavvikelse med -71,0 mnkr föregående år. Trots
nämndernas positiva budgetavvikelse och regionens positiva resultat för året,
innebär regionens ekonomiska situation och utmaningarna de kommande åren att
det ställer utomordentligt stora krav på samtliga nämnder och styrelser att styra sin
verksamhet mot uppställda mål och inom ramen för tilldelade resurser.
Vi kan inte uttala oss om verksamhetsmålen har uppnåtts. Framgångsfaktorerna för
respektive mål är många och dessutom specificerade i flera resultatkrav eller
mätetal. Vi anser därmed att det är nödvändigt att regionstyrelsen tydliggör för hur
den sammanvägda bedömningen av måluppfyllelsen utförs. Vi bedömer även att det
kan finnas anledning att se över omfattningen av framgångsfaktorer och mätetal.
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2.

Inledning

2.1.

Bakgrund

I den kommunala redovisningslagen (KRL) regleras externredovisningen för
kommuner och landsting. I lagen finns bestämmelser om årsredovisningen. Vidare
regleras den kommunala redovisningen av uttalanden från Rådet för kommunal
redovisning (RKR) och i tillämpliga delar av Redovisningsrådet och Bokföringsnämndens normering.
Revisionsobjekt är Regionstyrelsen som enligt kommunallagen är ansvarig för
årsredovisningens upprättande.
När det gäller nämndernas redovisning, skall den enligt kommunallagen utformas
på det sätt som fullmäktige bestämmer.

2.2.

Revisionsfråga och metod

Revisorerna har bl. a. till uppgift att pröva om räkenskaperna är rättvisande. Inom
ramen för denna uppgift bedöms om årsredovisningen är upprättad i enlighet med
lag om kommunal redovisning (kap 3 – 8). Vidare ska revisorerna enligt kommunallagen (9:9a) avge en skriftlig bedömning av om resultatet enligt årsredovisningen är förenligt med de mål fullmäktige beslutat om. Bedömningen ska biläggas
årsbokslutet. Detta sker inom ramen för upprättandet av revisionsberättelsen.
Granskningen, som sker utifrån ett väsentlighets- och riskperspektiv, ska besvara
följande revisionsfrågor:


Lämnar årsredovisningen upplysning om verksamhetens utfall, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen? Med verksamhetens
utfall avses utfallet i förhållande till fastställda mål och ekonomiska ramar.



Har balanskravet uppfyllts och hanteras eventuella underskott i enlighet
med balanskravets regler?



Är årsredovisningens resultat förenligt med de mål fullmäktige beslutat
avseende god ekonomisk hushållning?



Är räkenskaperna i allt väsentligt rättvisande? Med rättvisande avses
följsamhet mot lag, rekommendationer och god redovisningssed.

Granskningen av årsredovisningen omfattar:


förvaltningsberättelse (inkl. drift- och investeringsredovisning)



resultaträkning



kassaflödesanalys



balansräkning



sammanställd redovisning
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Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.
Vi har även bedömt regionens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden
av balanskravet och om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för
god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om.
Nämndernas redovisning av sina uppdrag har inte granskats inom ramen för
årsredovisningen utan omfattas inom granskningen av den övergripande
ansvarsutövningen. Resultatet av granskningen framgår av den särskilt framtagna
revisionsrapporten ”Övergripande ansvarsutövande avseende 2013”.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed för kommuner och landsting. Det
innebär att granskningen planerats och genomförts ur ett väsentlighets- och riskperspektiv för att i rimlig grad kunna bedöma om årsredovisningen i allt väsentligt
ger en rättvisande bild. Med rättvisande bild menas att årsredovisningen inte innehåller fel som påverkar resultat och ställning eller tilläggsupplysningar på ett sätt
som kan leda till ett felaktigt beslutsfattande. Granskningen omfattar därför att
bedöma ett urval av underlagen för den information som ingår i årsredovisningen.
Då vår granskning av den anledningen inte varit fullständig utesluter den inte att
andra än här framförda brister kan förekomma.
Granskningen introduceras genom kontakter och samplanering med regionens
ekonomikontor. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med
utgångspunkt i SKYREVs utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner
och landsting”. Vägledningen baseras på ISA (International Standards om
Auditing). Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt
varför tillämpliga ISA helt eller delvis har följts. Granskningen har skett genom
intervjuer, dokumentgranskning, granskning av räkenskapsmaterial och i
förekommande fall registeranalys.
Vår granskning och våra synpunkter baseras på det utkast till årsredovisning som
presenterades 2014-03-20. Regionstyrelsen fastställer årsredovisningen 2014-0327.
Rapportens innehåll har bland annat sakgranskats av ekonomichef och
redovisningschef.
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3.

Granskningsresultat

3.1.

Verksamhetens utfall, finansiering och
ekonomiska ställning

3.1.1.
3.1.1.1.

Förvaltningsberättelse
Översikt över utvecklingen av verksamheten

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att förvaltningsberättelsens översikt och upplysningar i allt väsentligt
överensstämmer med kraven i KRL. Vår samlade bedömning är att förvaltningsberättelsen också ger en god översikt över regionens verksamhet och ekonomi.
Beträffande värdering och analys av måluppfyllelse hänvisas till avsnitt 3.1.3 (se
nedan). Vår bedömning är dock att den rapportering som lämnas avseende
ekonomin och verksamheten ger fullmäktige rimligt goda möjligheter att bedöma
regionens aktuella situation.
Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning.
Analysen av årets resultat och den ekonomiska ställningen ger en rättvisande bild.
För 2013 redovisas ett positivt resultat om 176,6 mnkr (2012: 36,6 mnkr).
Resultatet innebär en positiv budgetavvikelse med 171 mnkr.
I resultatet ingår intäkter av engångskaraktär motsvarande drygt 206 mnkr, vilket
avser återbetalning av AFA-försäkringen för åren 2005-2006 (78,2 mnkr) och
realisationsvinster i samband med fastighetsförsäljning om (127,9 mnkr). Resultatet
har även belastats med kostnader av engångskaraktär motsvarande 89 mnkr. Detta
i form av sänkt diskonteringsränta för pensionsskulden (63,2 mnkr) utrangeringar
(11,8 mnkr), räntekostnader vid lösen av lån (11,3 mnkr) och avgångsvederlag (2,7
mnkr).
Nettokostnaderna inklusive finansnettots andel av skatteintäkter och generella
statsbidrag uppgår enligt årsredovisningen till 95,8 % (2012: 99,1 %). Vid
exkludering av ovan nämnda jämförelsestörande poster uppgår andelen till 98,6 %.
Sammantaget redovisar nämnderna ett budgetöverskott om 52,1 mnkr (2012: -71,1
mnkr). Följande nämnder redovisar underskott; kultur- och fritidsnämnden (-0,9
mnkr) samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (-5,9 mnkr). Resterande
nämnder redovisar överskott enligt följande: regionstyrelsen (20,3 mnkr),
byggnadsnämnden (0,3 mnkr), tekniska nämnden (24,4 mnkr), miljö- och
hälsoskyddsnämnden (1,7 mnkr), barn- och utbildningsnämnden (6,4 mnkr),
socialnämnd (1,3 mnkr), samt hälso- och sjukvårdsnämnden (4,5 mnkr).
Låneskulden har amorterats med 287,5 mnkr under året. Lånefinansieringsgraden
har därmed minskat med 7 procentenheter och uppgår år 2013 till 13 %
(2012: 20 %).
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Händelser av väsentlig betydelse.
I förvaltningsberättelsen bedömer vi att väsentliga händelser finns beskrivna under
olika avsnitt. Viktiga händelser framgår också av nämndernas förvaltningsberättelser i årsredovisningen.
Förväntad utveckling
Framtidsperspektivet är i viss mån beaktat i den finansiella analysen. Framtidsperspektivet beaktas även i nämndernas avrapportering under rubriken ”Utveckling
på sikt”.
Väsentliga personalförhållanden
Förvaltningsberättelsens avsnitt för perspektivet, ”Medarbetare och ledare” ger en
bra indikation om hur väl framgångsfaktorerna har uppnåtts under året. I
fördjupningsavsnittet, ”Regionen som arbetsgivare” lämnas relevant information
om olika områden, bl. a. personalpolitik, ledarutveckling, arbetsmiljö m.m. Där
finns också ett avsnitt som beskriver arbetet för att säkra den framtida
kompetensförsörjningen. Analys och redogörelse kompletteras på ett åskådligt sätt i
olika diagram.
Gemensam förvaltningsberättelse
Förvaltningsberättelsens beskrivning av den samlade regionala verksamhetens
organisation och upplysningar om ekonomi och verksamhet i koncernföretagen är
upprättad i enlighet med RKR 8.2 samt KRL 8:1 (exklusive sjukfrånvaro).
Obligatorisk information enligt KRL och RKR:s rekommendationer
I förvaltningsberättelsen redovisas upplysningar om pensionsmedel och pensionsförpliktelser i enlighet med RKR 7.1 som en del av uppföljningen av fullmäktiges
föreskrifter om förvaltningen av pensionsmedel.
Redovisning av sjukfrånvaron har skett i enlighet med bestämmelsen i KRL.
Andra förhållanden som har betydelse för styrning och uppföljning av
verksamheten.
Detta område avser information och analys rörande måluppfyllelse, prestationer
och kvalitet i verksamheterna. Regionens årsredovisning och förvaltningsberättelse
ger en god bild i dessa avseenden.
Vår bedömning är att förvaltningsberättelsen genom sin struktur har
förutsättningar att kunna ge fullmäktige en rimligt goda möjlighet att bedöma
regionens aktuella situation avseende ekonomi och verksamhet. Förutsättningar för
detta är den genomtänkta strukturen som används i form av balanserad styrning
och dess styrkort. Uppföljning av styrkort 2013 ingår i förvaltningsberättelsen och
integrerar på ett bra sätt verksamhet och ekonomi. I avsnitt 3.1.3 framgår vår
bedömning om målen för god ekonomisk hushållning.
Nämndernas förvaltningsberättelser i årsredovisningen är även de strukturerade i
enlighet med den ”regiongemensamma” förvaltningsberättelsen, d v s enligt
styrkortslogiken. Att använde en gemensam struktur stärker kvaliteten i den
samlade årsredovisningen.
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3.1.1.2.

Investeringsredovisning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentlighet ger en rättvisande bild
av årets investeringar. Nettoinvesteringarna (exklusive försäljningsinkomster) uppgick till 271 mnkr (2012: 269 mnkr). Investeringsutgifterna uppgick till 271 mnkr
(2011: 269 mnkr) och inga investeringsinkomster finns (2012: 1,0 mnkr).
För investeringarna uppvisas ett överskott mot budget om 217,1 mnkr. I
förvaltningsberättelsen saknas en avrapportering av årets investering gentemot
budget samt en analys av budgetavvikelserna. Vi anser att avrapportering ska ske
utifrån fastställd budget.

3.1.1.3.

Driftredovisning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att driftredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av hur
utfallet förhåller sig till fullmäktiges budget.
Driftredovisningens kostnadsutfall inklusive interna poster uppgår till 8 200,6
mnkr (År 2012, 8 008,8 mnkr) och intäktsutfallet till 4 059,6 mnkr (År 2012,
3 893,3 mnkr). Verksamhetens nettokostnader är enligt driftredovisningen 4 141,0
mnkr (År 2012, 4 115,5 mnkr).
Nämndernas budgetavvikelse redovisas i tabellen nedan:

Utfall
2012

Utfall
2013

Budget
2013

Budgetavvikelse
2013

Regionstyrelsen
Tekniska nämnden
Byggnadsnämnden
Miljö- och hälsoskyddsnämnd
Kultur- och fritidsnämnden
Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden
Social- och omsorgsnämnd
Hälso-och sjukvårdsnämnden

144,2
157,8
20,6
10,1
125,9
1 023,6

147,2
143,2
20,1
10,6
131,7
1 051,4

167,5
167,6
20,4
12,3
130,8
1 057,7

20,3
24,4
0,3
1,7
-0,9
6,4

307,1
1 100,3
1 225,8

296,0
1 115,1
1 225,7

290,1
1 116,4
1 230,2

-5,9
1,3
4,5

Verksamhetens nettokostnad

4 115,5

4 141,0

4 193,1

52,1

Driftredovisning per nämnd, mnkr

Nämndernas totala budget har ökat från 4 044,4 mnkr 2012 till 4 193,1 mnkr 2013,
en ökning med 148,7 mnkr, motsvarande ca 3,7 %. Den samlade budgetavvikelsen
för nämnderna är positiv med 52,1 mnkr, vilket kan jämföras med föregående år då
avvikelsen var negativ med -71,1 mnkr. En förbättring således om 123,2 mnkr
mellan åren.

3.1.2.

Balanskrav

Bedömning och iakttagelser
Totalt uppgår årets resultat till ca 176,6 mnkr före justeringar av erhållna reavinster
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om 127,9 mnkr. Årets resultat efter balanskravsjustering är positivt och uppgår till
48,7 mnkr.
Vi konstaterar att regionstyrelsen gör bedömningen att kommunallagens
balanskrav har uppfyllts, vilket vi instämmer i.
Resultatet tillåter även en avsättning med 28,0 mnkr enligt reglerna för
Resultatutjämningsreserv (RUR).
Vi ställer oss däremot tveksam till att synnerliga skäl åberopas för återföring av
diskonteringsräntan (RIPS) med 63,2 mnkr när regionen redovisar ett positivt
resultat vid avstämning mot balanskravet och redan täckt in dessa kostnader.

3.1.3.

God ekonomisk hushållning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att det finansiella målet delvis har uppnåtts 2013. Detta sammanfaller
också med regionstyrelsens bedömning. Bedömningen utgår från redovisningen av
resultat och mätetal nedan i avsnitt 3.1.3.1.
Årets resultat som uppgår till 176,6 mnkr uppfyller regionfullmäktige fastställda
målnivå. Vi vill dock poängtera att i årets resultat ingår realisationsvinster
uppgående till 127,9 mnkr. Vidare har ett antal poster avengångskaraktär påverkat
resultatet positivt. När dessa intäkter, av engångskaraktär frånräknas, bedömer vi
årets underliggande resultat som svagt och att regionfullmäktiges långsiktiga
finansiella målnivåinte inte uppnås.
Vi har inte möjlighet att inom ramen för denna granskning bedöma om målen för
verksamheten har uppnåtts.
Regionfullmäktige har beslutat om ett styrkort som gäller för mandatperioden och
respektive nämnd beslutar om nämndstyrkort. Via styrkorten anges vision,
strategier, mål och framgångsfaktorer för fem olika perspektiv. Dessa utvärderas i
årsredovisningen enligt den logik som valts genom att framgångsfaktorerna mäts
och bedöms genom olika mätetal. För varje framgångsfaktor görs en värdering
utifrån mätetalet i vilken grad denna har förverkligats under året. För varje
framgångsfaktor anges också en riktning, jämfört med föregående års utfall.

3.1.3.1.

Finansiella mål

I årsredovisningen görs en överskådlig avstämning mot regionens finansiella mål:
Ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. Följande
framgångsfaktorer förutsätts vara viktiga för att nå målet:
- God ekonomisk hushållning

- Kraftsamla så att samtliga nämnder har ekonomisk balans
- Strategisk planering av investeringar
- Fördela resurser utifrån demografi och nyckeltal (ex kvalitet och produktivitet)
- Styrning och kontroll av gemensamma resurser (lokaler, transporter, IT och tele)
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För framgångsfaktorerna anges resultatkrav eller mätetal, vars utfall samt vår värdering redovisas nedan.
Resultat/mätetal

Utfall 2013

Vår värdering

Resultat – långsiktigt ska resultatet årligen
uppgå till 2 % av nettokostnaden.

Resultatet uppgår till 177
mnkr. För år 2013 utgör
2 % av verksamhetens
nettokostnad ca 78 mnkr.

Vi bedömer att resultat/mätetal
har uppnåtts

Skattefinansierade investeringar är
egenfinansierade till 100 %.

Skattefinansierade
investeringar uppgår till
192 mnkr och egen
finansiering uppgår till
266 %. Av de totala
investeringarna 271 mnkr
avser 79 mnkr den
affärsdrivande
verksamheten.

Vi bedömer att resultat/mätetal
har uppnåtts

Bibehålla soliditeten på minst 45 % och
sätta av för att trygga framtida pensioner.

Soliditeten är 47,5 %,
vilket är en ökning med
4,2 procentenheter jämfört
med föregående år. Ingen
avsättning till framtida
pensioner har inte gjorts
då det ansetts som mera
lönsamt att amortera på
lånen.

Vi bedömer att resultat/mätetal
har uppnåtts

Nettokostnadsökning i nivå med jämförbara
kommuner och landsting i riket.

Nettokostnaden inklusive
finansnetto men exklusive
jämförelsestörande poster
har minskat under år 2013
med 0,3 % från
föregående år.
Skatteintäkter och
utjämningsbidrag har
endast ökat med 2,4 %.
I årsredovisningen anges
att mätetalet inte går att
jämföra med andra
kommuner då både
kommun och landsting
ingår i regionen.

Vi kan inte bedöma om
resultat/mätetal uppnåtts

Respektive nämnd har en buffert
motsvarande 1 % av nettoramen.

Alla nämnder har inte
avsatt 1 %.

Vi bedömer att resultat/mätetal
inte har uppnåtts

Regelbundna uppföljningar och avstämningar enligt plan.

Alla nämnder har lämnat
in uppföljningar och
rapporter enligt plan.

Vi bedömer att resultat/mätetal
har uppnåtts

Investeringsplanen ska bli mer långsiktig.

Av årsredovisingen
framgår att investeringsprocessen fortsätter att
utvecklas.
Investeringsbudgeten för
år 2014 och 2015
beslutades i november.

Vi kan inte bedöma om
resultat/mätetal uppnåtts
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Regelbundna uppföljningar och avstämningar enligt plan.
Framgångsfaktor: Fördela resurser utifrån
demografi och nyckeltal (ex kvalitet och
produktivitet).

Resursfördelningsmodeller
finns inom ett några
nämnder och syftar till att
fördela budget utifrån
demografiska
förutsättningar.

Vi bedömer att resultat/mätetal
har uppnåtts

Regelbundna uppföljningar och avstämningar enligt plan.
Framgångsfaktor: Styrning och kontroll av
gemensamma resurser (lokaler, transporter,
IT och tele).

Strategiska nätverk
hanterar de gemensamma
resurserna.

Vi bedömer att resultat/mätetal
har uppnåtts

3.1.3.2.

Mål för verksamheten

Rapporteringen ger en bra bild av regionens verksamhet avseende kvalitet, omfattning och utveckling. Resultaten för de olika framgångsfaktorerna har sammanvägts
och bedömts för respektive delmål i fyra uppfyllandegrader enligt följande:
- Grönt: ”Det här är vi bra på”
- Gult: ”Det här är vi inte tillräckligt bra på”
- Rött: ”Det här är vi inte bra på, åtgärder krävs”
- Grått: ”Det här går inte att bedöma för närvarande”

Enligt vår uppfattning ger rapporteringen av de olika framgångsfaktorerna indikationer avseende måluppfyllelsen. Vi gör samma bedömning som tidigare år att vi
inte kan bedöma om verksamhetsmålen är uppfyllda av följande skäl:


Framgångsfaktorerna för respektive mål är relativt många och dessutom
specificerade i flera resultatkrav eller mätetal.



Vi har inte möjlighet att inom ramen för denna granskning bedöma samtliga
faktorer.

Enligt vår uppfattning, som även framförts tidigare, finns det anledning för
regionstyrelsen att tydliggöra hur den sammanvägda bedömningen av
måluppfyllelsen görs. Det kan också finnas anledning att överväga antalet
framgångsfaktorer för respektive mål.

3.2.

Rättvisande räkenskaper

3.2.1.

Resultaträkning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att resultaträkningen uppfyller KRL:s krav och i övrigt i allt väsentligt
är upprättad i enlighet med god redovisningssed.
Resultaträkningen är uppställd enligt KRL och noter finns i tillräcklig omfattning.
Vår bedömning är att resultaträkningen ger en i allt väsentligt rättvisande bild av
resultatet. Resultatet uppgår till 176,6 mnkr (-36,6 mnkr 2012) inklusive reavinster
om 127,9 mnkr.
Liksom tidigare påbörjas avskrivningar på inventarier vid kommande årsskifte och
inte när inventariet tas i bruk. Denna princip innebär att årets avskrivningar är för
låga.
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Periodiseringskontroll har skett av leverantörsbetalningar i december 2013 och
januari 2014. Kontrollerna visar att leverantörsbetalningar på 2,4 mnkr avseende
2013 har bokförts år 2014. Enligt uppgift använder sig Region Gotland av samma
redovisningsprincip varje år vilket innebär att de betalar för 12 månader per år,
vilket innebär att det inte blir någon större resultatpåverkan. Vi rekommenderar
dock att periodiseringsprinciperna ändras så att obetalda fakturor som avser
tjänster aktuellt räkenskapsår skuldbokförs i bokslutet.
Ytterligare leverantörsfakturor som inkommer och avser läsår 13/14 bokförs på det
år den inkommit. Då leverantörsfakturorna ligger på samma belopp innebär
hanteringen ingen resultatpåverkan. Dock kan vi rekommendera att Region
Gotland ser över sin hantering av detta så att kostnaden bokförs i rätt period.
Det finns en eftersläpning i bokföringen avseende köpt vård från Karolinska
Universitetssjukhuset, vilket har inneburit att vårdkostnader för hösten 2012 har
bokförts på år 2013 (totalt uppgår dessa till ca 20 mnkr). I bokslutet för 2013 finns
en uppbokad skuld gentemot Stockholms läns landsting om 6,6 mnkr avseende
september månad. Vid en avstämning som vi gjort gentemot bokslutet för
Karolinska Universitetssjukhuset uppgår sjukhuset fordran på region Gotland
avseende ej fakturerade vårdtjänster till ca 17,9 mnkr. Så länge storleken på köpt
vård är ungefär lika stor så har tillämpad periodiseringsprincip av region Gotland
ingen större effekt på resultatet. Vi rekommenderar dock ånyo regionen att se över
sina periodiseringsprinciper avseende köpt vård så att kostnaden för utförda
tjänster bokförs på det år som tjänsten utförs i enlighet med god redovisningssed.
Vid avstämningen mot bokslutet för Karolinska Universitetssjukhuset har vidare
noterats att regionens uppbokning av ”kick-back” från sjukhuset är för låg med
ca 2 mnkr. Vidare har noterats att uppbokade statsbidrag inom hälso- och
sjukvården är ca 1,8 mnkr för lågt uppbokade. Vi bedömer dock att gjord
uppbokning av statsbidragen är korrekt utifrån den kunskap som fanns då
bokningen gjordes. Merparten av det förbättrade utfallet beror på slutregleringen
avseende statsbidraget för läkemedel i öppen vård.
Statsbidrag för sista kvartalet avseende belagd plats för ensamkommande
flyktingbarn har inte bokats upp i bokslutet, då förvaltningen är osäker på vilket
belopp som man kommer att erhålla från Migrationsverket. Det handlar om max
ca 500 tkr. Vi rekommenderar att periodiseringsprincipen fortsättningsvis ändras
så att även detta statsbidrag bokas upp i bokslutet.
Vid granskning av ett antal kostnadskonton med avseende på klassificeringen
mellan drift och investering har noterats sex inköp om ca 700 tkr som enligt vår
bedömning avser investeringar men har kostnadsförts. Vidare har noterats att köp
av fastighet Senapen 25 har kostnadsförts. Kostnaden för inlösen av fastigheten
uppgår till 4,6 mnkr. Köpet är finansierat med bidrag från Länsstyrelsen. Ca 6 mnkr
har bokförts som statsbidragsintäkt. Resterande del har enligt uppgift använts till
bl a konsulthjälp för att upphandla saneringsarbetet. Gjord bokföring är
resultatneutral. Däremot är bokföringen inte i enlighet med god redovisningssed.
Av dokument framgår att erhållet bidrag för förvärv av fastigheten ska återbetalas
till länsstyrelsen senast ett år efter utförd saneringsåtgärd. ”Det återbetalade
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beloppet ska vara relaterat till då rådande marknadsvärde, bedömt av oberoende
värderingsman, inklusive eventuell försäljningsvinst”. Då avsikten är att försälja
fastigheten borde således köpet ha redovisats som varulager och erhållet bidrag för
köpet borde ha redovisats som skuld i bokslutet. Vi rekommenderar att rättelse sker
i bokföringen 2014.
Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år.
Resultaträkning

Verksamhetens intäkter
Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens
nettokostnader
Skatteintäkter
Statsbidrag och utjämning
Finansiella intäkter
Finansiella kostnader
Resultat före extraordinära
poster
Extraordinära intäkter
Extraordinära kostnader
Årets resultat

Utfall

Utfall

Ökning/

2012

2013

minskning
%

1 232,6

1 406,6

14 %

-5 022,7

-5 097,1

1%

-223,4

-237,3

6%

-4 013,5

-3 927,8

-2 %

3 120,7

3 179,2

2%

962,9

1 002,6

4%

22,7

22,5

-1 %

-56,2

-99,9

78 %

36,6

176,6

383 %

0,0

0,0

0,0

0,0

36,6

176,6

383 %

Analys av årets resultat utifrån tabellen ovan:


Verksamhetens intäkter ökade med 14 procent under 2013. Årets intäkter
inkluderar en engångspost avseende återbetalning av försäkringspremier för
åren 2005-2006 om 78,2 mnkr (2012: 78,8 mnkr), intäkter från
fastighetsförsäljning om 127,9 (2012: 22,8 mnkr). Exklusive dessa
engångsposter har intäkterna ökat med 69,5 mnkr eller 6,1 %, vilket till stor
del beror på förbättrat utfall avseende kömiljarden.



Kostnadsutvecklingen visar på en ökning om 1 procent. Årets kostnader har
belastats med tre jämförelsestörande poster, ökad kostnad om 63 mnkr p g a
sänkt diskonteringsränta för pensionsskulden, utrangering av
anläggningstillgångar om 11,8 mnkr samt avgångsvederlag om på 2,7 mnkr.
Inklusive avskrivningar har kostnaderna ökat 88,3 mnkr eller med ca 1,7 %.



Årets skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med knappt 98,2 mnkr
eller 2,4 % jämfört med föregående år.



Finansnettot är negativt och uppgår till -77,4 mnkr, vilket är 43,9 mnkr lägre
än föregående år (2012: 33,5 mnkr). Ökningen av finansiella kostnader
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beror bland annat på ökade räntekostnader för pensioner (62,3 mnkr) samt
kostnader i samband med förtidslösen av lån (11,3 mnkr).

3.2.2.

Balansräkning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att balansräkningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av tillgångar,
avsättning, skulder och eget kapital. Vissa avvikelser från god redovisningssed har
dock noterats, se nedan.
Balansräkningen är uppställd enligt KRL och omfattar tillräckliga noter.
Bilagor och specifikationer finns i huvudsak i tillräcklig omfattning.
Vår bedömning är att tillgångarna, avsättningarna och skulderna existerar och i
huvudsak är fullständigt redovisade, rätt periodiserade och värderade enligt
principerna i KRL.
Immateriella och materiella anläggningstillgångar
Regionens immateriella och materiella anläggningstillgångar styrks i anläggningsregistret.
Avvikelser från RKRs krav på tilläggsupplysningar har noterats avseende
rubricerade poster, se avsnitt 3.2.5.
Som materiell anläggningstillgång ingår exploateringsprojekt som enligt god
redovisningssed ska klassificeras som omsättningstillgångar. En genomgång
kommer att göras under våren 2014 och omklassificering kommer att ske. Vid
bokslutstillfället borde tillgångar till ett värde om ca 1,2 mnkr bokförts som
omsättningstillgångar.
Avskrivning påbörjas på alla tillgångar exkl. fastigheter vid följande årsskifte vilket
inte är enligt god redovisningssed. Avskrivningar ska påbörjas när tillgången tas i
bruk.
Under året har sålts fastigheter för 324,7 mnkr. För dessa redovisas en reavinst om
127,9 mnkr. Immateriella och materiella anläggningstillgångar till ett bokfört värde
om 11,8 mnkr har utrangerats under året.
Kortfristiga fordringar
Vid granskningen har noterats differenser mellan huvudbok och reskontra avseende
tre fordringskonton. (Konto 1510, diff 1,1 tkr, konto 1520121 diff 16,6 tkr, konto
152022 diff – 18,4 tkr). Differenserna är under utredning.
Den sammantagna åldersanalysen av posten kundfordringar visar att värdet av
fordringar äldre än ett år uppgår till 7,5 mnkr jämfört med förra årets 3,3 mnkr.
Ökningen förklaras till stor del av en faktura avseende VA.
Som framgår i avsnittet om resultaträkningen har noterats att uppbokade
statsbidragsfordringar är för låga med ca 2,3 mnkr (merparten av detta hade dock
inte regionen kunnat förutse i samband med uppbokningen i bokslutet).
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Kassa och bank
Avstämning mot till oss skickade engagemangsbesked har kunnat göras för alla
tillgångar exkl SEB och Nordet. I dessa fall har avstämning skett mot regionens
uppgifter.
Kortfristiga skulder
Som framgår i avsnittet om resultaträkningen ingår i bokslutet endast uppbokad
skuld för köpt vård av Karolinska Universitetssjukhuset t o m september månad. Vi
rekommenderar att regionen fortsättningsvis ändrar periodiseringsprincip så att
även köpt vård för månaderna oktober – december skuldförs i bokslutet.

3.2.3.

Kassaflödesanalys

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar regionens finansiering och investeringar och at noter finns i tillräcklig omfattning.
Vi bedömer att överensstämmelse finns med motsvarande uppgifter i övriga delar
av årsredovisningen.
Årets kassaflöde har ökat med 157,9 mnkr vilket överensstämmer med
balansräkningens förändring av posten Kassa och bank.

3.2.4.

Sammanställd redovisning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att den sammanställda redovisningen ger en helhetsbild av regionens
ekonomiska ställning och åtaganden och har upprättats i enlighet med god
redovisningssed. Noteras dock att samtliga årsredovisningar från bolagen ej var
reviderade vid granskningen av den sammanställda redovisningen.
Årets resultat för koncernen uppgår till 275,8 mnkr. I resultatet ingår 199 mnkr som
avser reavinst vid försäljning av fastigheter. I övrigt har även andra poster av
engångskaraktär påverkat årets resultat såsom återbetalning från AFA om 78 mnkr
och effekt av sänkt diskonteringsränta om 63 mnkr.
Den sammanställda redovisningen för koncernen omfattar förutom Region
Gotland:
AB GotlandsHem (100 procent), GEAB, Gotlands Energi AB (25 procent) samt
GNEAB, Gotlands Näringslivs- och etableringsservice AB (f.d. GIHAB)
(100 procent).
Företag vars verksamhet är av obetydlig omfattning, dvs. att regionens andel av
omsättning och omslutning är mindre än 2 procent av skatteintäkter och generella
statsbidrag, kan undantas från den sammanställda redovisningen. Med anledning
av detta har Stiftelsen Gotlandsmusiken (100 procent), Almi Företagspartner AB
(49 procent), Gotlands Stuveri AB (29 procent) samt Gotlands filmfond (80
procent) undantagits.
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Den sammanställda redovisningen uppfyller KRLs krav (8.1 och 8.2) samt är
upprättad i enlighet med rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning
(RKR 8.2).

3.2.5.

Tilläggsupplysningar

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar i huvudsak uppfyller KRL:s
krav och lämnar upplysningar i enlighet med god redovisningssed, innebärande att:


Tillämpade redovisningsprinciper beskriver varje särskild redovisningsprincip och eventuella förändringar av dessa som årsredovisningens
intressenter måste känna till för att rätt förstå årsredovisningens innehåll.



Viktiga uppgifter och poster i förvaltningsberättelse, resultat- och balansräkning samt kassaflödesrapport specificeras och preciseras i notupplysningar som krävs i KRL respektive RKR:s rekommendationer samt god
redovisningssed i övrigt.

Följande rekommendationer har dock regionen inte följt fullt ut:
Rekommendation m.m.

Efterlevnad

Avvikelse

RKR 10.2 Avsättningar och ansvarsförbindelser (ej pensioner)

Delvis

IB, UB, nya och ökningar, belopp som tagits i
anspråk, outnyttjat som återförts, ökning på
grund av tid och ränta saknas.
Tidpunkt för när avsättningen ska ianspråktas
saknas.

RKR 11.3 Redovisning av materiella
anläggningstillgångar

Delvis

Uppgift om anskaffningsvärde och ackumulerade
avskrivningar samt nyttjandeperiod saknas.

RKR 12.1 Redovisning av immateriella
tillgångar

Delvis

Uppgift om anskaffningsvärde och ackumulerade
avskrivningar samt nyttjandeperiod saknas1.

RKR 20 Redovisning av finansiella tillgångar och
finansiella skulder

Delvis

En sammanfattande beskrivning av policy för
hantering av för regionen väsentliga risker
förknippade med finansiella tillgångar och skulder
saknas. Genomsnittlig räntebindningstid saknas.
Vidare saknas analys över upplåningens
förfallostruktur.

Därutöver saknas kommentar kring avvikelse från god redovisningssed vad avser
exploateringstillgångar samt kostnadsbokföringen av fastighetsköpet Senapen 25
inklusive förpliktelsen med anledning av detta gentemot Länsstyrelsen.
2014-04-07

__________________________
Viveca Karlsson
Projektledare

1

___________________________
Carin Hultgren
Uppdragsledare

Enligt uppgift tillämpas linjär avskrivningsmetod och med en nyttjandeperiod om 3-5 år.
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1.

Sammanfattande bedömning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC granskat
regionstyrelsens och nämndernas ansvarsutövande under 2013. Det vill säga om de
utifrån sina respektive ansvarsområden har skött verksamheten på ett
ändamålsmässigt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om
räkenskaperna är rättvisande och om den interna kontrollen är tillräcklig.
PwC gör bedömningen att Regionstyrelsen, sedan kritiken förra året,
har utvecklat uppsiktsplikten vilket påverkat koncernstyrningen
positivt. Fortfarande finns dock väsentliga frågor kvar på agendan.
Enligt kommunallagen 6 kap, 1§:
”Styrelsen ska leda och samordna förvaltningen av kommunens eller
landstingets angelägenheter och ha uppsikt över övriga nämnders och
eventuella gemensamma nämnders verksamhet.
2§. Styrelsen skall uppmärksamt följa de frågor som kan inverka på
kommunens eller landstingets utveckling och ekonomiska ställning.
Styrelsen skall också hos fullmäktige, övriga nämnder och andra
myndigheter göra de framställningar som behövs.”
Utifrån lagstiftningen har vi nedan sammanfattat olika områden som bör inkluderas
i uppsiktsplikten och där vår bedömning är att det finns brister.
-

Nämndöverskridande processer. Allt fler processer identifieras och beskrivs
där den enskilda nämnden är beroende av annan eller flera nämnder för att
kunna nå tillräcklig effekt visavi kunderna. Vi har genom ett antal
granskningar kunnat konstatera att det inte är givet att gemensamma
arbetssätt kan utarbetas och att samarbetet fungerar. Vår uppfattning är att
regionstyrelsen i dessa fall har en samordnande uppgift där metod och
uppföljningar är betydelsefulla.
Ett område där Regionstyrelsen bör vara motor i är
kompetensförsörjningen. Det råder allt större svårigheter att rekrytera
personal till regionen. Det avser tekniker, bygglovshandläggare, behöriga
lärare, undersköterskor, sjuksköterskor, läkare osv. Situationen är dessutom
likartad i många andra kommuner och landsting. Frågan är HUR Region
Gotland ska kunna rekrytera välfärdsyrkena i denna konkurrens.

-

Säkra att policys och strategier får genomslag i nämndernas verksamhet.
Detta är ett område som inte utvecklats nämnvärt sedan förra årets
granskning. Vi förutsätter att Regionfullmäktige genom styrelsen under
2014 vidtar åtgärder för att bringa ordning bland de ca 30
strategierna/policys. Vilka ska fortsättningsvis gälla för regionen. De
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gällande styrdokumenten bör samlas på en central plats på regionens
hemsida – lätt åtkomliga för anställda och invånare.
-

Målstyrning ekonomi – bland fullmäktiges uppdrag till samtliga nämnder
återfinns ett inom ekonomiperspektivet: ”Vid befarad negativ avvikelse
skall nämnderna agera snabbt och vidta åtgärder. Detta är synnerligen
angeläget för att säkra balansen.” Detta är ett område som mot bakgrund
av nämndernas resultat, har varit mycket framgångsrikt under 2013.

-

Målstyrning verksamhet – flertalet nämnder brister i sin styrning,
uppföljning och kontroll av verksamheten. Detta som en följd av att
nämndernas styrkort inte utgör ändamålsenliga instrument för
verksamhetsstyrningen. Generellt saknas en tydlig målkedja mellan
övergripande perspektivmål, mål, och indikatorer så som kvalitets- och
prestationsnyckeltal. Detta medför att nämnden får svårt att följa
måluppfyllelsen under året. Mål och indikatorer måste utformas så
nämnderna har möjlighet att vidta åtgärder vid befarade avvikelser.

-

Säkra regionens internkontrollprocess d.v.s. att b.la. att risk- och
väsentlighetsanalyser och interna kontrollplaner utarbetas nämndvis samt
att Regionstyrelsen säkerställer att kontroller för samtliga nämnder
utarbetas.

PwC gör bedömningen att Tekniska nämndens är ett exempel på nämnd
där den interna kontrollen ännu inte fungerar tillfredsställande:
Revisorerna har under 2013 genomfört granskningar av den interna kontrollen i ett
antal nämnder. Tekniska nämnden är den nämnd som inte har en fungerande
intern kontroll. Så var fallet även under 2012.
Den interna kontrollen inom nämnden är enligt vår uppfattning bristfällig.
Förvaltningen präglas fortfarande av mycket informellt arbetssätt. Orsaken till detta
är att delegationen är alltför långtgående. Trots att nämnden genomfört utbildning,
utarbetat nytt delegationsreglemente, samt infört en intern kontrollplan, anser vi
att den interna kontrollen behöver förbättras.
Inom ramen för den interna kontrollen skall respektive nämnd genomföra en
riskanalys, dvs analysera var någonstans i verksamheten riskerna för att något inte
fungerar tillfredsställande är hög/låg. Utifrån denna analys byggs kontrollplanen.
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2.

Inledning

2.1.

Bakgrund

En grundläggande tanke i kommunallagen (och i god revisionssed) är att revisionen
ska granska all verksamhet årligen. Avsikten är att stämma av hur väl respektive
granskningsobjekt (styrelser, nämnder, fullmäktigeberedningar och ledamöterna i
dessa) fullgjort sin uppgift. Kommunallagens uppdrag åt revisorerna kan kortfattat
beskrivas på följande sätt: ”Om verksamheten skötts på ett ändamålsmässigt och
från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är rättvisande
och om den interna kontrollen är tillräcklig.” Samtliga dessa fyra uppgifter ingår i
revisionsfrågan för denna granskning.

2.2.

Revisionsfråga

Har verksamheten skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt
tillfredsställande sätt, är räkenskaperna rättvisande samt är den interns kontrollen
tillräcklig?

2.3.

Revisionsmetod och avgränsning

Enligt god revisionssed i kommunal verksamhet skall granskningen genomföras i
dialog med nämnden. Huvuddokumentet vid respektive möte är nämndens
styrkort. Samtliga nämnder har granskats.
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3.

Granskningsresultat

3.1.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

3.1.1.

Uppdrag och mål

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Finns mål för nämndens verksamhet?

Ja

Finns mål för nämndens ekonomi?

Ja

Används mätetal som styrtal för:


Ekonomi?



Prestationer?



Kvalitet?

3.1.2.

Nej
Delvis
Ja

Ledning, styrning, uppföljning och kontroll under året

Kontrollmål
Följdes verksamhetsmålen upp?
Vidtog nämnden åtgärder om inte verksamhetsmålen
uppnåddes?

Följdes ekonomin upp?

Ja/Delvis/Nej
Ja
Delvis

Ja

Användes mätetal vid uppföljningen för:


Ekonomin?



Prestationer?



Kvalitet?

Nej
Delvis
Ja

Kommentarer:
HSN redovisar ett positivt resultat under 2013! I första hand har detta skett genom
inkomstökning genom kömiljarden m fl. Även ett strukturerat arbete kring
utomlänsvården har givit bättre kontroll på patientflöden och därmed kostnader.
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3.1.3.

Uppdragets fullgörande

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Klarade nämnden sina verksamhetsmål för 2013?

Delvis

Klarade nämnden sina ekonomiska mål för 2013?

Ja

Kommentarer:
HSN har klarat sitt ekonomiska uppdrag och delvis sitt verksamhetsuppdrag. I
”Öppna jämförelser” framgår några förbättringsområden för HSN. Dessa avser
bl.a. suiciderna, diabetesvården samt cancersjukvården.

3.1.4.

Sammanfattande bedömning av ansvarsutövandet

Kontrollmål

Tillräckligt

Uppdrag/mål

X

Uppföljning och åtgärder

X

Måluppfyllelse verksamhet
Måluppfyllelse ekonomi

Otillräckligt

X
X

Kommentarer:
Vi förutsätter att HSN kommer att vidta åtgärder för att förbättra de områden
inom vården som i Öppna jämförelser redovisar dåliga siffror.
Vi vill också framföra att intäkterna döljer ett underskott motsvarande ca 70 mkr
som blir synligt när andra sjukvårdshuvudmän förbättrar sina köer och framförallt
när bidraget upphör.
Nämnden har ett internt kontroll-program.
Vid genomgången av verksamhetsberättelse för 2013 är vi av den uppfattningen att
HSN, på ett övergripande plan, får godkänt.
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3.2.

Socialnämnden

3.2.1.

Uppdrag och mål

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Finns mål för nämndens verksamhet?

Ja

Finns mål för nämndens ekonomi?

Ja

Används mätetal som styrtal för:


Ekonomi?

Nej



Prestationer?

Nej



Kvalitet?

Ja

Kommentarer:
Socialnämnden hade ett svårt ekonomiskt utgångsläge inför 2013. En
underbalanserad ekonomi motsvarande drygt 20 mkr. Dessutom ökade kostnader
för försörjningsstöd och placering av barn och unga.

3.2.2.

Ledning, styrning, uppföljning och kontroll under året

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Följdes verksamhetsmålen upp?
Vidtog nämnden åtgärder om inte verksamhetsmålen
uppnåddes?

Ja
Delvis

Följdes ekonomin upp?

Ja

Vidtog nämnden åtgärder om inte ekonomin uppnåddes?

Ja

Användes mätetal vid uppföljningen för:


Ekonomin?

Nej



Prestationer?

Nej



Kvalitet?

Ja

Kommentarer: Nämnden har arbetat strukturerat med ekonomin vilket
resulterat i att underskottet vänts till ett litet överskott.
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3.2.3.

Uppdragets fullgörande

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Klarade nämnden sina verksamhetsmål för 2013?

Delvis

Klarade nämnden sina ekonomiska mål för 2013?

Ja

Kommentarer:

3.2.4.

Sammanfattande bedömning av ansvarsutövandet

Kontrollmål

Tillräckligt

Uppdrag/mål

X

Uppföljning och åtgärder

X

Måluppfyllelse verksamhet

X

Måluppfyllelse ekonomi

X

Otillräckligt

Kommentarer: Vår bedömning är att nämnden genomfört de åtgärder man kan
kräva av dem.
Nämnden har sedan flera år ett internt kontroll-program
Vid genomgången av verksamhetsberättelse för 2013 är vi av den uppfattningen att
SON, på ett övergripande plan, får godkänt.
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3.3.

Barn- och utbildningsnämnden

3.3.1.

Uppdrag och mål

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Finns mål för nämndens verksamhet?

Ja

Finns mål för nämndens ekonomi?

Ja

Används mätetal som styrtal för:


Ekonomi?

Ja



Prestationer?

Ja



Kvalitet?

Ja

Kommentarer:
Nämnden hade en budget som initialt var underbalanserad. Antalet
grundskoleelever minskar fortfarande. Det har under de senasate åren inneburit
att elevpengen minskat för många skolor.
BUN följer upp verksamheterna via en särskild kvalitetsuppföljning.

3.3.2.

Ledning, styrning, uppföljning och kontroll under året

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Följdes verksamhetsmålen upp?

Ja

Vidtog nämnden åtgärder om inte verksamhetsmålen
uppnåddes?

Ja

Följdes ekonomin upp?

Ja

Vidtog nämnden åtgärder om inte ekonomin uppnåddes?

Ja

Användes mätetal vid uppföljningen för:


Ekonomin?

Ja



Prestationer?

Ja



Kvalitet?

Ja

Kommentarer:
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3.3.3.

Uppdragets fullgörande

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Klarade nämnden sina verksamhetsmål för 2013?

Delvis

Klarade nämnden sina ekonomiska mål för 2013?

Ja

Kommentarer:
Av alla verksamhetsmål är de viktigaste de som ger behörighet till gymnasiet, alltså
betygen i nian. 2013 har betyg införts i sexan samt 7-8-9 vilket inneburit mycket
extraarbete.
Det finns olika samarbetsfrågor mellan de kommunala nämnderna ex mellan BUN
och GVN och SN som avser att ge barn och ungdomar det stöd och den hjälp som
de behöver för att kunna genomföra skolan på bästa sätt.

3.3.4.

Sammanfattande bedömning av ansvarsutövandet

Kontrollmål

Tillräckligt

Uppdrag/mål

X

Uppföljning och åtgärder

X

Måluppfyllelse verksamhet
Måluppfyllelse ekonomi

Otillräckligt

X
X

Kommentarer:
BUN klarar inte sina viktigaste verksamhetsmål (betygen). Dock har BUN klarat
det ekonomiska målet.
Nämnden har sedan flera år ett internt kontroll-program.
Vid genomgången av verksamhetsberättelse för 2013 är vi av den uppfattningen att
BUN, på ett övergripande plan, får godkänt.
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3.4.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

3.4.1.

Uppdrag och mål

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Finns mål för nämndens verksamhet?

Ja

Finns mål för nämndens ekonomi?

Ja

Används mätetal som styrtal för:


Ekonomi?



Prestationer?

Delvis



Kvalitet?

Delvis

Ja

Kommentarer:
Elevpengen är ett ekonomiskt styrtal. Styrtal för prestationer kan sägas vara den
elevminskning som sker på gymnasiet. På totalen ska därför gymnasiet klara färre
elever med minskande intäkter och en anpassning av kostnadsmassan som måste
minskas.

3.4.2.

Ledning, styrning, uppföljning och kontroll under året

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Följdes verksamhetsmålen upp?
Vidtog nämnden åtgärder om inte verksamhetsmålen
uppnåddes?

Ja
Delvis

Följdes ekonomin upp?
Vidtog nämnden åtgärder om inte ekonomin uppnåddes?

Ja
Delvis

Användes mätetal vid uppföljningen för:


Ekonomin?



Prestationer?

Delvis



Kvalitet?

Delvis

Ja

Kommentarer:
Under 2012 beslutade GVN att lägga ner ett antal program. Ännu har inte
åtgärderna fått fullt genomslag. Det tar tre år att lägga ner ett program.
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3.4.3.

Uppdragets fullgörande

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Klarade nämnden sina verksamhetsmål för 2013?

Delvis

Klarade nämnden sina ekonomiska mål för 2013?

Nej

Kommentarer:
Det allra viktigaste verksamhetsmålet är att eleverna ska gå ut gymnasiet med
godkända betyg och med kompetens att de klarar högskolestudier. GVN klarar inte
dessa krav. Däremot finns en mängd andra mål som är uppfyllda. GVN klarar inte
heller det ekonomiska målet.

3.4.4.

Sammanfattande bedömning av ansvarsutövandet

Kontrollmål

Tillräckligt

Uppdrag/mål

X

Uppföljning och åtgärder

X

Otillräckligt

Måluppfyllelse verksamhet

X

Måluppfyllelse ekonomi

X

Kommentarer:
Nämnden följer upp verksamheterna via sex olika kvalitetsuppföljningar under
året. Dessa följer de balanserade styrkorten.
Planeringen av det nya Säve-huset har varit ett stort arbete under 2013 (fortsätter
2014). Detta arbete inkluderar att ge rektorerna rätt förutsättningar för att kunna
fungera som pedagogiska ledare.
Nämnden har inget intern kontroll-program men arbetar på att söka införa ett
sådant under 2014.
Vid genomgången av verksamhetsberättelse för 2013 är vi av den uppfattningen att
GVN, på ett övergripande plan, får godkänt.
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3.5.

Tekniska nämnden

3.5.1.

Uppdrag och mål

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Finns mål för nämndens verksamhet?

Ja

Finns mål för nämndens ekonomi?

Ja

Används mätetal som styrtal för:


Ekonomi?

Ja



Prestationer?

Ja



Kvalitet?

Ja

Kommentarer:
Nämnden har ansvaret för verksamheten i två förvaltningar,
Samhällsbyggnadsförvaltningen (beställaren) och teknikförvaltningen (utföraren).
Nämnden ansvarar för service inom områdena fastigheter/lokaler, gator/vägar,
parker, kollektivtrafik, vatten och avlopp samt renhållning och hamnar. Nämnden
har även ansvar för markförvaltning som arrende- och exploateringsförmågor.

3.5.2.

Ledning, styrning, uppföljning och kontroll under året

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Följdes verksamhetsmålen upp?

Ja

Vidtog nämnden åtgärder om inte verksamhetsmålen
uppnåddes?

Nej

Följdes ekonomin upp?

Ja

Vidtog nämnden åtgärder om inte ekonomin uppnåddes?

Ja

Användes mätetal vid uppföljningen för:


Ekonomin?

Ja



Prestationer?

Ja



Kvalitet?

Ja
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Kommentarer:
Tekniska nämnden har fastställt ett system för internkontroll, en genomförd riskoch väsentlighetsanalys och en fastställd internkontrollplan.

3.5.3.

Uppdragets fullgörande

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Klarade nämnden sina verksamhetsmål för 2013?

Nej

Klarade nämnden sina ekonomiska mål för 2013?

Ja

Kommentarer:
Nämnden gör bedömningen att de uppfyller fyra av elva mål, vilka tre mål avser
ekonomiperspektivet och ett mål ligger inom processperspektivet. Nämnden
bedömer sig varken uppfylla målen inom brukare/kundperspektivet eller
medarbetarperspektivet.
De ekonomiska målen uppfylls genom att internhyressättningen höjts.

3.5.4.

Sammanfattande bedömning av ansvarsutövandet

Kontrollmål

Tillräckligt

Uppdrag/mål

X

Otillräckligt

Uppföljning och åtgärder

X

Måluppfyllelse verksamhet

X

Måluppfyllelse ekonomi

X

Kommentarer:
Nämnden har i stort klarat sitt uppdrag och uppfyllt de och ekonomiska målen. De
verksamhetsmässiga målen har dock inte uppfyllts. Nämndens relativt stora
överskott på ca 24 mkr reser frågan om vad som inte blivit utfört?
Nämnden brister i sin styrning, uppföljning och kontroll av verksamheten och PwC
gör bedömningen att nämndens internkontroll är inte är tillfredställande.
PwC uppfattar att det finns en otydlighet inom nämnden i rollfördelningen vad
avser beställar- och utförarorganisationen.
Vid genomgången av verksamhetsberättelse för 2013 är vi av den uppfattningen att
TN, på ett övergripande plan och trots brister i bl a den interna kontrollen, får
godkänt.
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3.6.

Regionstyrelsen-Ledningskontoret

3.6.1.

Uppdrag och mål

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Finns mål för nämndens verksamhet?

Ja

Finns mål för nämndens ekonomi?

Ja

Används mätetal som styrtal för:


Ekonomi?

Nej



Prestationer?

Nej



Kvalitet?

Delvis

Kommentarer:

3.6.2.

Ledning, styrning, uppföljning och kontroll under året

Kontrollmål
Följdes verksamhetsmålen upp?
Vidtog nämnden åtgärder om inte verksamhetsmålen
uppnåddes?

Följdes ekonomin upp?
Vidtog nämnden åtgärder om inte ekonomin uppnåddes?

Ja/Delvis/Nej
Ja
Delvis

Ja
-

Användes mätetal vid uppföljningen för:


Ekonomin?

Ja



Prestationer?

Nej



Kvalitet?

Delvis

Kommentarer:
Ledningskontoret redovisade ett överskott varför åtgärdandet ej var aktuellt.
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3.6.3.

Uppdragets fullgörande

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Klarade nämnden sina verksamhetsmål för 2013?

Nej

Klarade nämnden sina ekonomiska mål för 2013?

Ja

Kommentarer:
Ledningskontoret har inte klarat en av sina viktigare processer om
koncernstyrningen.

3.6.4.

Sammanfattande bedömning av ansvarsutövandet

Kontrollmål

Tillräckligt

Uppdrag/mål

X

Otillräckligt

Uppföljning och åtgärder

X

Måluppfyllelse verksamhet

X

Måluppfyllelse ekonomi

X

Kommentarer:
Vi har noterat att koncernstyrningen inte fungerar tillfredsställande. I rapporten
framför vi i kommentarerna för de flesta nämnder att det finns regionalpolitiska
frågor. Med det menar vi att vissa frågeställningar måste lyftas till regionnivån och
ytterst avgöras i fullmäktige.
 Nämndöverskridande processer
 Säkra att policys eller strategier följs av facknämnderna
 Säkra regionens internkontrollprocess
 Säkra att fattade beslut i RF och RS genomförs
 Målstyrning ekonomi
 Målstyrning verksamhet
 Kompetensförsörjning
Vid genomgången av verksamhetsberättelse för 2013 är vi av den uppfattningen att
Regionstyrelse avseende ledningskontoret, på ett övergripande plan, får godkänt.
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3.7.

Regionstyrelsen-Servicekontoret

3.7.1.

Uppdrag och mål

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Finns mål för nämndens verksamhet?

Ja

Finns mål för nämndens ekonomi?

Ja

Används mätetal som styrtal för:


Ekonomi?

Ja



Prestationer?

Ja



Kvalitet?

Nej

Kommentarer:
Servicekontoret har under 2013 konkurrensutsatt flera verksamheter vilket gjort
att styrtal kan sägas ha införts vad avser både ekonomi och prestationer.

3.7.2.

Ledning, styrning, uppföljning och kontroll under året

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Följdes verksamhetsmålen upp?

Ja

Vidtog nämnden åtgärder om inte verksamhetsmålen
uppnåddes?

Ja

Följdes ekonomin upp?

Ja

Vidtog nämnden åtgärder om inte ekonomin uppnåddes?

-

Användes mätetal vid uppföljningen för:


Ekonomin?

Ja



Prestationer?

Ja



Kvalitet?

Ja

Kommentarer:
Serviceförvaltningen redovisade ett överskott varför åtgärder inte var aktuella.
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3.7.3.

Uppdragets fullgörande

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Klarade nämnden sina verksamhetsmål för 2013?

Ja

Klarade nämnden sina ekonomiska mål för 2013?

Ja

Kommentarer:

3.7.4.

Sammanfattande bedömning av ansvarsutövandet

Kontrollmål

Tillräckligt

Uppdrag/mål

X

Uppföljning och åtgärder

X

Måluppfyllelse verksamhet

X

Måluppfyllelse ekonomi

X

Otillräckligt

Kommentarer:
Den utredning om spelregler som genomfördes under 2013 är viktig ur ett
koncernperspektiv. Inblandade aktörer måste få vägledning kring vilka uppgifter
som måste köpas av servicekontoret och vilka som är konkurrensutsatta!
SF har infört ett internt kontroll-program.
Vid genomgången av verksamhetsberättelse för 2013 är vi av den uppfattningen att
Regionstyrelse avseende servicekontoret, på ett övergripande plan, får godkänt.
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3.8.

Byggnadsnämnden

3.8.1.

Uppdrag och mål

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Finns mål för nämndens verksamhet?

Ja

Finns mål för nämndens ekonomi?

Ja

Används mätetal som styrtal för:


Ekonomi?



Prestationer?

Ja



Kvalitet?

Ja

Delvis

Kommentarer:
Till största del är nämndens mål en god bebyggd miljö, utifrån det har de
delprocesser. Nämnden har totalt tagit fram 10 egna mål kopplat till
huvudprocessen och styrkortet.
Ett av nämndens viktiga mål är att nå 10 veckors-gränsen för handläggningen av
bygglov (efter att kompletta handlingar inkommit). Detta är viktigt inte minst
utifrån samspelet och relationerna med näringslivet. Ytterligare ett mål avser att ha
en hög grad av tillgänglighet. Denna är inte tillräckligt bra inom
bygglovshanteringen

3.8.2.

Ledning, styrning, uppföljning och kontroll under året

Kontrollmål
Följdes verksamhetsmålen upp?
Vidtog nämnden åtgärder om inte verksamhetsmålen
uppnåddes?

Följdes ekonomin upp?
Vidtog nämnden åtgärder om inte ekonomin uppnåddes?

Ja/Delvis/Nej
Ja
Delvis

Ja
Delvis

Användes mätetal vid uppföljningen för:


Ekonomin?

Delvis



Prestationer?

Delvis



Kvalitet?
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Kommentarer:
Ett av nämndens viktiga mål är att nå 10 veckors-gränsen för handläggningen av
bygglov (efter att kompletta handlingar inkommit). Detta är viktigt inte minst
utifrån samspelet och relationerna med näringslivet. Ytterligare ett mål avser att ha
en hög grad av tillgänglighet. Denna är inte tillräckligt bra inom
bygglovshanteringen
Byggnadsnämnden har ett fastställt system för internkontroll.

3.8.3.

Uppdragets fullgörande

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Klarade nämnden sina verksamhetsmål för 2013?

Nej

Klarade nämnden sina ekonomiska mål för 2013?

Ja

Kommentarer:

3.8.4.

Sammanfattande bedömning av ansvarsutövandet

Kontrollmål

Tillräckligt

Uppdrag/mål

X

Otillräckligt

Uppföljning och åtgärder

X

Måluppfyllelse verksamhet

X

Måluppfyllelse ekonomi

X

Kommentarer:
Nämnden har inte klarat tidskraven för myndighetsutövningen.
Nämnden har klarat sitt ekonomiska mål.
Nämnden har fastställt ett system för internkontroll eller en fastställt
internkontrollplan för 2013.
Vid genomgången av verksamhetsberättelse för 2013 är vi av den uppfattningen att
Byggnadsnämnden, på ett övergripande plan, får godkänt.
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3.9.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

3.9.1.

Uppdrag och mål

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Finns mål för nämndens verksamhet?

Ja

Finns mål för nämndens ekonomi?

Ja

Används mätetal som styrtal för:


Ekonomi?

Nej



Prestationer?

Ja



Kvalitet?

Ja

Kommentarer:
En stor del av nämndens uppdrag är myndighetsutövning genom tillstånds- och
tillsynsverksamhet och nämnden har tagit fram totalt åtta mål.

3.9.2.

Ledning, styrning, uppföljning och kontroll under året

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Följdes verksamhetsmålen upp?

Ja

Vidtog nämnden åtgärder om inte verksamhetsmålen
uppnåddes?

Nej

Följdes ekonomin upp?

Ja

Vidtog nämnden åtgärder om inte ekonomin uppnåddes?

Ej tillämpligt

Användes mätetal vid uppföljningen för:


Ekonomin?



Prestationer?



Kvalitet?

Nej
Delvis
Ja

Kommentarer:
Nämnden har fastställt totalt åtta egna mål som knyter an till styrkortets mål inom
respektive perspektiv. För de egna målen har nämnden i viss grad tagit fram mått
för volymer och verksamhet.
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3.9.3.

Uppdragets fullgörande

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Klarade nämnden sina verksamhetsmål för 2013?

Ja

Klarade nämnden sina ekonomiska mål för 2013?

Ja

Kommentarer:
De ekonomiska målen uppfylls. Överskottet beror framförallt på att vakanta
tjänster.

3.9.4.

Sammanfattande bedömning av ansvarsutövandet

Kontrollmål

Tillräckligt

Uppdrag/mål

X

Uppföljning och åtgärder

X

Måluppfyllelse verksamhet

X

Måluppfyllelse ekonomi

X

Otillräckligt

Kommentarer:
Nämnden har allt väsentligt klarat sitt uppdrag och har i stort sätt uppfyllt de
verksamhetsmässiga och ekonomiska målen.
Nämnden har fastställt ett system för internkontroll och en fastställt
internkontrollplan för 2013.
Vid genomgången av verksamhetsberättelse för 2013 är vi av den uppfattningen att
Miljö- och hälsoskyddsnämnden, på ett övergripande plan, får godkänt.
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3.10.

Kultur- och fritidsnämnden

3.10.1.

Uppdrag och mål

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Finns mål för nämndens verksamhet?

Ja

Finns mål för nämndens ekonomi?

Ja

Används mätetal som styrtal för:


Ekonomi?



Prestationer?



Kvalitet?

Nej
Delvis
Ja

Kommentarer:

3.10.2.

Ledning, styrning, uppföljning och kontroll under året

Kontrollmål
Följdes verksamhetsmålen upp?

Ja/Delvis/Nej
Delvis

Vidtog nämnden åtgärder om inte verksamhetsmålen
uppnåddes?

Nej

Följdes ekonomin upp?

Ja

Vidtog nämnden åtgärder om inte ekonomin uppnåddes?

Nej

Användes mätetal vid uppföljningen för:


Ekonomin?



Prestationer?



Kvalitet?

Nej
Delvis
Ja

Kommentarer:
Nämnden har inte vidtagit några åtgärder för att komma till rätta med den
ekonomiska obalansen orsakad av två personalavgångar.
Kultur- och fritidsnämnden saknar ett fastställt system för internkontroll, en
genomförd risk- och väsentlighetsanalys och en fastställd internkontrollplan för
2013.
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3.10.3.

Uppdragets fullgörande

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Klarade nämnden sina verksamhetsmål för 2013?

Delvis

Klarade nämnden sina ekonomiska mål för 2013?

Nej

Kommentarer:
De ekonomiska målen uppfylls inte.

3.10.4.

Sammanfattande bedömning av ansvarsutövandet

Kontrollmål

Tillräckligt

Uppdrag/mål

X

Uppföljning och åtgärder

X

Måluppfyllelse verksamhet

X

Måluppfyllelse ekonomi

Otillräckligt

X

Kommentarer:
Nämnden har inte formulerat tillräckligt tydliga och specifika mål för nämndens
verksamhet. Genomgående saknar nämnden det vad man kallar för SMART:a mål,
dvs. specifika, mätbara, accepterade, realistiska och tidsatta.
Nämnden har inget system för internkontroll eller internkontrollplan eller en
fastställd internkontrollplan för 2013.
Vid genomgången av verksamhetsberättelse för 2013 är vi av den uppfattningen att
Kultur- och fritidsnämnden, på ett övergripande plan, får godkänt.
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3.11.

Patientnämnden

3.11.1.

Uppdrag och mål

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Finns mål för nämndens verksamhet?

Ja

Finns mål för nämndens ekonomi?

Ja

Används mätetal som styrtal för:


Ekonomi?

Ja



Prestationer?

Delvis



Kvalitet?

Ja

Kommentarer:

3.11.2.

Ledning, styrning, uppföljning och kontroll under året

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Följdes verksamhetsmålen upp?

Ja

Vidtog nämnden åtgärder om inte verksamhetsmålen
uppnåddes?

Nej

Följdes ekonomin upp?

Ja

Vidtog nämnden åtgärder om inte ekonomin uppnåddes?

Nej

Användes mätetal vid uppföljningen för:


Ekonomin?

Nej



Prestationer?

Delvis



Kvalitet?

Ja
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Kommentarer:
Nämnden fattar i princip inte några beslut.

3.11.3.

Uppdragets fullgörande

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Klarade nämnden sina verksamhetsmål för 2013?

Delvis

Klarade nämnden sina ekonomiska mål för 2013?

Ja

Kommentarer:
Den ensamme handläggaren är mycket arbetstyngd. Verksamheten blir dessutom
mycket sårbar. Nämnden har tagit initiativ till möten med verksamheter för att
presentera klagomålen och diskutera dessa.

3.11.4.

Sammanfattande bedömning av ansvarsutövandet

Kontrollmål

Tillräckligt

Uppdrag/mål

X

Uppföljning och åtgärder

X

Måluppfyllelse verksamhet

X

Måluppfyllelse ekonomi

X

Otillräckligt

Kommentarer:
Vi ifrågasätter om nämnden verkligen behövs. De mycket fåtaliga beslut man fattar
skulle kunna läggas på Regionstyrelsen. Det vore bättre att använda resurserna till
ytterligare en handläggare.
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3.12.

Överförmyndarnämnden

3.12.1.

Uppdrag och mål

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Finns mål för nämndens verksamhet?

Ja

Finns mål för nämndens ekonomi?

Ja

Används mätetal som styrtal för:


Ekonomi?

Nej



Prestationer?

Delvis



Kvalitet?

Ja

Kommentarer:
Vissa målsättningar ligger lågt, på samma nivå som 2010/2011. En översyn
kommer att äga rum. Orsaken till att målen ligger alltför lågt beror på en positiv
verksamhetsutveckling. Framgången anses bero på bra rekryteringar, bra respons
från gode män, bra bemötande vilket också lett till ett minskat inflöde av upprörda
samtal.

3.12.2.

Ledning, styrning, uppföljning och kontroll under året

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Följdes verksamhetsmålen upp?

Ja

Vidtog nämnden åtgärder om inte verksamhetsmålen
uppnåddes?

Delvis

Följdes ekonomin upp?

Ja

Vidtog nämnden åtgärder om inte ekonomin uppnåddes?

Inte aktuellt

Användes mätetal vid uppföljningen för:
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Ekonomin?

Nej



Prestationer?

Delvis



Kvalitet?

Ja

Kommentarer:
Överförmyndarnämnden saknar ett fastställt system för internkontroll, en
genomförd risk- och väsentlighetsanalys och en fastställd internkontrollplan för
2013. Under hösten ämnar man påbörja arbetet med detta. Känsliga områden är
ställföreträdaren; förskingring, årsräkningar.

3.12.3.

Uppdragets fullgörande

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Klarade nämnden sina verksamhetsmål för 2013?

Delvis

Klarade nämnden sina ekonomiska mål för 2013?

Ja

Kommentarer:

3.12.4.

Sammanfattande bedömning av ansvarsutövandet

Kontrollmål

Tillräckligt

Uppdrag/mål

X

Uppföljning och åtgärder

X

Måluppfyllelse verksamhet

X

Måluppfyllelse ekonomi

X
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Kommentarer:
Nämnden har åstadkommit en klar förbättring av verksamheten under de senaste
åren.
Intern kontrollplan saknas.

2014-03-26

Lars Åke Claesson

Carin Hultgren

Projektledare

Uppdragsledare
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REGIONFULLMÄKTIGE
REGIONFULLMÄKTIGE
Ledamöter
Ammunet, Torgny
Andersson, Anna
Andersson, Charlotte
Bauer, Annamaria

JÄVSLISTA 2013 års förvaltning
UPPDRAG: NÄMND
2013
Ledamot
Ersättare

Ledamot

Ersättare

TN
TN
SON
KFN, PAN

till 16/6-13

PAN

fr 17/6-13

Benzler, Brittis
Björkman, Bo
Boberg, Karl-Johan
Bornold, Viveca

RS, BUN
BN
TN
HSN

Celion, Lena
Dahlby, Leif
De Maecker, Stefaan
Edman, Per
Edwards, Lilian

RS
RS, HSN
RS, HSN
GVN
PN

SGMS

Eneqvist, Lena
Engelhardt, Christer
Engström, Eva
Enström, Anna
Enström, Isabel

BUN

KFN

Fohlin, Meit
Gahnström, Eva

RS, BUN
KFN

Gardell, Tommy
Guteäng, Jenny
Hall, Robert
Harlevi, Inger
Hedström, Mats
Hoffstedt, Gustaf
Holmstedt, Gerty
Hrdlicka, Anna
Härenstam, Simon
Höggren, Joachim
Jakobson, Lotta
Jansson, Alexander
Jansson, Björn

RS, TN

Jarve , Jennie
Johansson, Anders
Kalström, Kerstin
Kalström, Lisa

UPPDRAG: BOLAG MOTSV 2013

GNEAB,WSCE
RS
RS
RS till

24/2-13

GNEAB, WSCE
GNEAB,WSCE

HSN
BN
MHN

RS

fr 25/2-13

GEAB

RS

VN
HSN
MHN

TN
BUN

GEAB
RS
GVN
GVN

SGMS
HSN
SON
MHN till
24/2-13

RS.
SON fr
25/2-13

Klintbom, Hans
Kristensen-Gahnström, Conny
Larsson, Anders
Lenholm, Hanna
Lindblad, Kenneth

BUN
BUN
KFN

SGMS
RS, BUN

AB G-Hem
GEAB

GNEAB, WSCE
GEAB

HSN

REGIONFULLMÄKTIGE
Ledamöter

UPPDRAG: NÄMND
2013
Ledamot
Ersättare

Lindvall, Ola
Löfgren-Dahlström, Kerstin
Magnusson, Mona
Malmros, Johan
Martell, Eric
Medbom, Anette

SON
BN
SON

Nilsson, Claes-Göran
Nilsson, Mikael
Nygren, Cecilia
Nypelius, Eva

VN

Nypelius, Stefan
Olofsson, Inger
Onsjö, Håkan
Persson, Margareta
Rosengren, Bodil
Rödén, Mats-Ola
Simonson, Lena
Stenegärd, Pär
Storm, Robin
Swartling, Matias
Svensson, Åke

RS, BUN
SON
BN
HSN
TN
RS, BN
MHN
ÖFN
TN
RS

Sörestedt, Janica
Thomsson, Lars
Westerén, Hanna
Wigren, Peter
Wramner, Stefan
Öberg, Amy
Östergren, Majvor
Öström, Rof

RS, KFN
RS
RS, SON
TN
RS, SON
HSN
BN
RS

GVN
TN

UPPDRAG: BOLAG MOTSV 2013
Ledamot

Ersättare

SGMS
RS
RS, ÖFN
RS till
24/2-13

RS
RS, HSN

GNEAB, WSCE
GNEAB,WSCE,
ALMI
GEAB

RS

BN

VN
GNEAB,WSCE,
ALMI
GNEAB,WSCE
ALMI

AB G-hem
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Handlingar till

Ärende 3

Långsiktig plan för VA-utbyggnad på
Gotland 2014-2022
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-03-27, § 99
• Ledningskontoret 2014-03-03
• Tekniska nämnden 2014-02-26, § 35 med VA-plan
Kompletterande handlingar rörande tekniska nämndens uppdrag enligt p. 4 i
regionstyrelsens beslut, § 99, föreligger till sammanträdet.

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-27
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-03-18

Rs § 99
Au § 102

Långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland 2014-2022
RS 2012/558

- Regionfullmäktige 2013-12-16, § 172
- Regionstyrelsen 2014-01-24, § 40
- Tekniska nämnden 2014-02-26, § 35
- Ledningskontoret 2014-03-03

Regionstyrelsens beslut
•

Tekniska nämndens förslag 2014-02-26, § 35 till långsiktig plan för VA-utbyggnad
på Gotland för perioden 2014-22 godkänns och överlämnas till regionfullmäktige
för antagande – del A i planen (verksamhetsplan).
Del A ses över och uppdateras vartannat år.

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland för perioden 2014-2022 antas, i
enlighet med reviderat förslag 2014-03-03.

•

När tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden godkänt de utredningar
som rör dagvatten- respektive kretsloppsstrategier ska de dockas in i VA-planen –
del B i planen (strategidel). Del B kompletteras så snart nya utredningar av strategisk
karaktär arbetats fram och godkänts eller när ny kunskap som är viktiga för VAstrategin presenteras, dock minst vart fjärde år.

•

En konsekvensanalys av en eventuell framtida vattenförsörjning baserat på avsaltat
Östersjövatten måste föregås av noggranna utredningar och bedömningar med
avseende på genomförandefrågor, kvalitetsaspekter och ekonomiska konsekvenser.

•

Uppdrag ges till tekniska nämnden att inför behandlingen i regionfullmäktige
inkomma med en redovisning hur den fastställda investeringsbudgeten för 2015
skall hanteras.

•

Uppdrag ges till tekniska nämnden att utreda kostnader för en VA-anslutning av
området runt Kyrkviken till Fårösunds VA-verk.

Regionstyrelsen beslutade 2013-11-21, § 345 att, med nedanstående tilläggspunkter,
godkänna ett nytt förslag till långsiktig plan för VA-utbyggnad för den kommande 10årsperioden samt överlämna förslaget till regionfullmäktige för antagande:
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-27
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-03-18

Rs § 99 forts
Au § 102

−
−
−
−
−
−
−

prioritering av VA-utbyggnaden för Burgsvik-Fide och Roma kyrkby
tekniska nämnden ges i uppdrag att redovisa en strategi dels för den framtida
vattenförsörjningen dels för den övergripande långsiktiga VA-ekonomin
tekniska nämnden ges i uppdrag att undersöka hur VA-planen bättre kan
synkroniseras med de fördjupade översiktsplanerna
tekniska nämnden ges i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt för dagvatten
tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram en dagvattenstrategi i syfte att minska
belastningen från inläckande dagvatten på VA-nätet
reinvesteringar skall, om förutsättningar finns, finansieras enligt dagens modell, via
driftbudgeten
möjligheten att utnyttja vattenreservoarer vid nedlagda stenbrott skall utredas som en
del i den framtida vattenförsörjningen

Vid regionfullmäktiges sammanträde 2013-12-16 yrkade tekniska nämndens ordförande
att följande tillägg/förtydliganden skulle göras innan antagandet
Burgsvik skall anslutas till Klintehamns avloppsreningsverk direkt när verket i
Klintehamn är färdigbyggt
− Roma Kyrkbys VA skall vara utbyggt senast vid utgången av 2017 i enlighet med
VA-nämndens beslut
− vattenförsörjningen till Fårö skall tidigareläggas
− tekniska nämnden ges i uppdrag att se på en mer långsiktig lösning för vatten- och
avloppsreningsverket i Tingstäde
−

Dessutom aktualiserades följande frågor under regionfullmäktiges sammanträde:
en eventuell framtida vattenförsörjning baserat på avsaltat Östersjövatten måste
föregås av noggranna utredningar med avseende på såväl genomförandefrågor,
kvalitetsaspekter samt ekonomiska konsekvenser
− kretsloppsanpassade VA-lösningar måste lyftas fram. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har fått i uppdrag av regionfullmäktige att till budgetberedningen
presentera ett förslag till kretsloppsstrategi för avloppsvatten för inarbetande i VAplanen
−

Fullmäktige återremitterade förslaget till regionstyrelsen som i sin tur återremitterade till
tekniska nämnden för utredning av dels de ekonomiska konsekvenserna och dels de
genomförandetekniska konsekvenserna. En revidering har därefter skett av det tidigare
förslaget till VA-plan och godkänts av tekniska nämnden 2014-02-26, § 35.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-27
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-03-18

Rs § 99 forts
Au § 102

Ledningskontoret har gjort en genomgång av tekniska nämndens ändringsförslag jämfört med tidigare ursprungligt remissförslag och lämnat egna utförliga kommentarer och
egna förslag. Bland annat föreslås att VA-planen delas upp i en ”operativ del” (del A) i
form av en verksamhetsplan för den kommunala VA-utbyggnaden och i en ”strategidel”
(del B) där strategiska utredningar dockas in i VA-planen så snart de godkänts. De
ändringar som gjorts i VA-planen sedan remissförslaget markeras, när det gäller tillägg,
med understrykning/tjock text medan borttagen text markeras med överstrykning.
Arbetsutskottet har föreslagit att beslut fattas i enlighet med tekniska nämndens beslut och
ledningskontorets förslag med tilläggen att tekniska nämnden får i uppdrag att dels inför
behandlingen i regionfullmäktige inkomma med en redovisning hur den fastställda
investeringsbudgeten för 2015 skall hanteras och dels ska utreda kostnader för en VAanslutning av området runt Kyrkviken till Fårösunds VA-verk.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2012/558

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Datum 3 mars 2014

Regionstyrelsen

Långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland 2014-2022

Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar att
• det förslag till långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland för
perioden 2014-22 som godkändes av tekniska nämnden under
§ 35/2014 godkänns och överlämnas till regionfullmäktige för
antagande – del A i planen (verksamhetsplan)
• så snart de utredningar som rör dagvatten- respektive kretsloppsstrategier är godkända skall de dockas in i VA-planen – del B i
planen (strategidel)
• del A ses över och uppdateras vartannat år
• del B kompletteras så snart nya utredningar av strategisk karaktär
arbetats fram och godkänts eller när ny kunskap som är viktiga för
VA-strategin presenteras, dock minst vart fjärde år
• konsekvenserna av en eventuell framtida vattenförsörjning baserat
på avsaltat Östersjövatten måste föregås av noggranna utredningar
och bedömningar med avseende på genomförandefrågor, kvalitetsaspekter och ekonomiska konsekvenser

Bakgrund
Regionstyrelsen beslutade vid sitt sammanträde 2013-11-21, § 345 att, med
nedanstående tilläggspunkter, godkänna ett nytt förslag till långsiktig plan
för VA-utbyggnad för den kommande 10-årsperioden samt överlämna
förslaget till regionfullmäktige för antagande:
•
•

prioritering av VA-utbyggnaden för Burgsvik-Fide och Roma kyrkby
tekniska nämnden ges i uppdrag att redovisa en strategi dels för den
framtida vattenförsörjningen dels för den övergripande långsiktiga VAekonomin
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•
•
•
•
•

tekniska nämnden ges i uppdrag att undersöka hur VA-planen bättre kan
synkroniseras med de fördjupade översiktsplanerna
tekniska nämnden ges i uppdrag att genomföra ett pilotprojekt för
dagvatten
tekniska nämnden ges i uppdrag att ta fram en dagvattenstrategi i syfte
att minska belastningen från inläckande dagvatten på VA-nätet
reinvesteringar skall, om förutsättningar finns, finansieras enligt dagens
modell, via driftbudgeten
möjligheten att utnyttja vattenreservoarer vid nedlagda stenbrott skall
utredas som en del i den framtida vattenförsörjningen

Vid regionfullmäktiges sammanträde 2013-12-16 yrkade tekniska nämndens
ordförande att följande tillägg/förtydliganden skulle göras innan antagandet
• Burgsvik skall anslutas till Klintehamns avloppsreningsverk direkt
när verket i Klintehamn är färdigbyggt
• Roma Kyrkbys VA skall vara utbyggt senast vid utgången av 2017 i
enlighet med VA-nämndens beslut
• vattenförsörjningen till Fårö skall tidigareläggas
• tekniska nämnden ges i uppdrag att se på en mer långsiktig lösning
för vatten- och avloppsreningsverket i Tingstäde
Dessutom aktualiserades följande frågor under regionfullmäktiges
sammanträde:
• en eventuell framtida vattenförsörjning baserat på avsaltat
Östersjövatten måste föregås av noggranna utredningar med
avseende på såväl genomförandefrågor, kvalitetsaspekter samt
ekonomiska konsekvenser
• kretsloppsanpassade VA-lösningar måste lyftas fram. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden har fått i uppdrag av regionfullmäktige att till
budgetberedningen presentera ett förslag till kretsloppsstrategi för
avloppsvatten för inarbetande i VA-planen
Som ett resultat av den diskussion som följde vid regionfullmäktiges
sammanträde beslutade fullmäktige 2013-12-16, § 172, att återremittera
förslaget till regionstyrelsen som i sin tur beslutade 2014-01-24, § 40 att
återremittera ärendet vidare till tekniska nämnden för utredning dels av de
ekonomiska konsekvenserna dels av de genomförandetekniska konsekvenserna mot bakgrund av de förslag till förändringar som presenterats vid
regionfullmäktiges sammanträde. En revidering har därefter skett av det
tidigare förslaget till VA-plan. Det nya förslaget har behandlats och
godkänts av tekniska nämnden 2014-02-26, § 35.

Bedömning
Kommentar till föreslagna förändringar jämfört med remissförslaget:
Prioriterad VA-utbyggnad för Burgsvik-Fide och Roma kyrkby
Utbyggnaden av VA-ledningsnätet mellan Burgsvik-Fide har i förra
förslaget planerats till åren 2018 till 2020. Utbyggnadstiden flyttas nu fram
genom att VA-ledningsnätet mellan Burgsvik-Nisse byggs ut redan 20152017.
VA-utbyggnaden i Roma kyrkby som tidigare var planerat 2017-2019,
föreslås tidigareläggas till 2016-2017 för att uppfylla VA-nämndens beslut.
Förelägganden
Region Gotland har förelägganden och VA-domar på Fårö-Sudersand ARV,
Fårösund ARV, Ihre, Roma kyrkby samt Katthammarsvik ARV. Dessa
förelägganden och domar är planerade att vara åtgärdade 2017. Kostnaderna
kalkyleras till 11 mnkr år 2015, 20 mnkr år 2016 och 15 mnkr år 2017.
Fårö och Fårösund
Planeringen och genomförandet av vattenförsörjningen på Fårö låg i det
förra förslaget under perioden 2018-2021. Önskemål har framförts att
tidigarelägga utbyggnaden. I det nya förslaget till VA-plan har denna
önskan inte uppfyllts på grund av de ekonomiska konsekvenserna då andra
VA-utbyggnader bedömts vara mer prioriterade.
Projektet med uttag av vatten från Bästeträsk till Fårösund, inklusive nytt
vattenverk, pågår däremot och beräknas vara klart 2015.
Norra linan
Vattenförsörjningen för norra Gotland föreslås ske genom anslutning av
Tingstäde vattenverk till Slite vattenledningssystem. Detta kommer bland
annat att möjliggöra ökad distribution till Ihre och Lickershamn f o m 2016.
Samtidigt med vattenledningsprojektet anläggs ett tryckavlopp för framtida
nedläggning av Tingstäde avloppsverk som då ersätts med en pumpstation.
Genom att förstärka överföringsledningarna från Slite till Lickershamn med
ett antal tryckstegringsstationer säkras tillgången på vatten hela vägen. En
renovering av Tingstäde vattenverk till ”dagens standard” bör göras för att
säkra vattenförsörjningen på ”norra linan”.

Södra linan
I Visby produceras vatten i Langes hage, Furulund, Follingbo och
Skogsholm. Till Visby kommer också vatten från Tingstäde, i huvudsak
sommartid, men under senare år även annan tid på året då grundvattennivån
i Visbyområdet varit låg på grund av torrsomrar.
Förslaget till VA-plan innehåller ett avsaltningsverk i Visby som ansluts till
Bingeby vattenverk. Detta verk skulle kunna förse hela södra Gotland med
vatten till en beräknad kostnad av ca 100 mnkr och stå färdigt 2020.
Ledningen mellan Tingstäde och Visby är i behov av renovering. I det nya
förslaget ersätts denna ledning med en ny ledning med klenare dimension
som reserv för hopkoppling mellan norra och södra linan. Kostnaden för
denna åtgärd uppskattas till ca 3 mnkr.
Som ett komplement till avsaltningsverket i Visby föreslås att ett mindre
avsaltningsverk anläggs på sydvästra Gotland, eventuellt i Kvarnåkershamn.
Detta säkerställer ett tillskott av vatten i den södra delen av södra linan och
ersätter befintliga vattentäkter av dålig kvalitet. Kostnaden uppskattas till ca
13 mnkr. Verket kommer troligen att köras som förstärkning under sommarperioden. Färdigställandet 2017 stämmer väl överens med den föreslagna
avloppsutbyggnaden till Burgsvik och Klintehamns ARV.
Förbättrad synkronisering mellan VA-planen och de fördjupade
översiktsplanerna
En grundläggande ambition är att på bästa sätt knyta ihop utbyggnaden av
de kommunala VA-näten med den utveckling av tätorter och landsbygd som
redovisas i översiktsplaner, fördjupade översiktsplaner och detaljplaner. För
att tydligt understryka detta har den gällande VA-planen från 2010 dockats
in i den kommunala översiktsplanen. Planerna antogs vid samma tillfälle i
regionfullmäktige 2010-06-14. I översiktsplanen och i VA-planen sägs att
VA-försörjningen i första hand skall lösas genom anslutning till kommunalt
VA, i andra hand genom gemensamhetsanläggningar och i tredje hand
genom enskilda lösningar. Dessutom öppnas möjligheterna upp för
avsaltning av östersjövatten.

Fördjupade översiktsplaner har nyligen arbetats fram och antagits för Storsudret och Fårö. För Östergarnslandet har arbetet nyligen påbörjats. VAfrågorna är centrala för utvecklingen av landsbygden. Därför har separata
VA-utredningar för Storsudret, Fårö och Östergarnslandet tagits fram
parallellt med planhandlingarna. VA-utredningarna belyser såväl de
ekonomiska förutsättningarna för en mer storskalig VA-utbyggnad som hur
VA-frågan lämpligen kan lösas i befintliga och nya bebyggelseområden som
sannolikt inte i framtiden kommer att omfattas av kommunal VAutbyggnad.
Under de närmaste åren kommer fördjupade översiktsplaner att tas fram
även för de större tätorterna och det är då viktigt att den föreslagna
utvecklingen synkroniseras med den planerade kommunala VAutbyggnaden. Ett led i detta är att regelbundet se över VA-planen (del A)
förslagsvis vartannat år, och uppdatera den utifrån nya planeringsförutsättningar.
Vattenförsörjning från nedlagda stenbrott
Ett tänkbart komplement till övriga sätt att säkerställa den framtida vattenförsörjningen är att utnyttja de öppna vattenreservoarer som vanligtvis finns
vid nedlagda stenbrott. För ett sådant utnyttjande krävs dock utredningar
som visar att gällande kvalitetskrav kan uppfyllas och att det är tekniskt
möjligt och ekonomiskt försvarbart att rena detta vatten för dricksvattenändamål.
Kretsloppsstrategi för hantering av avlopp
Regionfullmäktige beslutade under § 174/2013 att ge miljö- och hälsoskyddsnämnden i uppdrag att i samråd med facknämnder och regionstyrelsen utarbeta en kretsloppsstrategi för avloppsvatten enligt givna
direktiv. Arbetet har inletts och en projektgrupp har också bildats med
uppdraget att ta fram ett förslag till budgetberedningen i vår. Enligt
direktivet skall strategin implementeras i VA-planen. I uppdraget ingår
också att undersöka möjligheten till extern finansiering, att samverka med
pågående biogasprojekt samt att bedöma om frågan om dagvattenhantering
ska ingå i strategin. Det sistnämnda uppdraget är redan klarlagt genom det
beslut regionfullmäktige tog under § 173/2013 (se nedan).
Dagvattenstrategi
I arbetet med dagvattenstrategin kommer bland annat framtida klimatförändringars påverkan att belysas. Idag pågår ett arbete på Havs- och
Vattenmyndigheten som ska mynna ut i förslag till stöd till kommuner i

deras strategival för att belysa konsekvenserna av kommande klimatförändringar. Regionfullmäktige har, som ovan nämnts, beslutat att en
dagvattenstrategi skall tas fram och inarbetas i VA-planen. För att få
erfarenhet från alternativa metoder för dagvattenrening planeras ett
pilotprojekt att genomföras i Roma.
Den fortsatta processen när det gäller kompletterande utredningar
De uppdrag som givits till tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden avseende kompletterande utredningar (dagvattenstrategi respektive
kretsloppsstrategi) är viktiga för helhetsfrågan när det gäller den framtida
VA-strategin. Samtidigt är frågorna så komplexa och kräver sådana
omfattande utredningsinsatser att det finns en uppenbar risk att det nu
aktuella förslaget till VA-plan skjuts på framtiden vilket riskerar att det
pågående arbetet med den kommunala VA-utbyggnaden går i stå. För att
inte sinka processen med antagandet av det nya förslaget till VA-plan
föreslås därför att dessa utredningar, när de godkänts, dockas in i VA-planen
under ett eget avsnitt.
VA-planen föreslås därför delas upp i en ”operativ del” (del A) i form av
en verksamhetsplan för den kommunala VA-utbyggnaden och i en
”strategidel” (del B) där strategiska utredningar dockas in i VA-planen så
snart de godkänts.
Genomförandetekniska konsekvenser:
• det regionala VA-ledningsnätet knyts ihop till en nordlig respektive
sydlig lina
• den norra och den södra linan knyts ihop via Visby
• önskemålet om att tidigarelägga vattenförsörjningsprojekt för Fårö kan
inte uppfyllas
• VA-projekt inriktade på att uppfylla myndigheters förelägganden och
VA-domar kan startas utan att ytterligare förseningar drabbar den
planerade VA-utbyggnaden. Detta minskar risken för att ytterligare VAdomar ska kasta om VA-planens prioriteringar
• genom att använda membranteknik i vattenförsörjningen skapas
möjlighet att justera hårdheten på dricksvattnet. Därmed skapas också
förutsättningar för att reducera kopparhalten i avloppsslammet vilket i
förlängningen ökar möjligheten att återföra slammet i kretsloppet, t ex
inom jordbruket
• genom de föreslagna insatserna i avloppsreningen ökar förutsättningarna
att klara framtida myndighetskrav

Ekonomisk analys
Kostnaden för att lösa vattenförsörjningen är svårbedömd. Den norra linan
uppskattas till ca 30 mnkr och den södra linan med utbyggnad av ett
membranverk dels i Visby dels ett på sydvästra Gotland ger enligt en
översiktig bedömning en kostnad på ca 120 mnkr. Investeringen i vattenverk
medför sannolikt även ökande driftkostnader men också ökande intäkter då
vattnet kan räcka för i stort hur många anslutningar som helst.
Utgångspunkten för VA-planens årliga investeringar har varit ca 60 mnkr.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att kostnaderna för de
förelägganden och VA-domar som föreligger kan ses som extra ordinära
händelser och därför särredovisas. Sammantaget uppskattas dessa kostnader
till ca 46 mnkr under tre år (2015-17).
I dagsläget finns ingen klar gränsdragning mellan investering och drift inom
VA-sektorn. Ett arbete pågår för att förtydliga detta vilket beräknas vara
klart till budgetberedningen i vår. I tabellen, avsnitt 2.7, redovisas
ytterligare behov av reinvesteringar för att möta avskrivningar och
förnyelsebehov. Det senare är baserat på en avskrivningstid på 75 år.
Konsekvenser för barn och ungdomar

En utbyggnad av kommunalt VA som leder till säkrare dricksvattendistribution och effektivare avloppsrening är positivt utifrån såväl ett
folkhälso- som miljöperspektiv och bidrar därmed till en mer positiv
livsmiljö för barn och ungdomar liksom för alla Gotlands invånare samt de
som besöker ön.
Allmänt
De ändringar som gjorts i VA-planen sedan remissförslaget markeras, när
det gäller tillägg, med understrykning/tjock text medan borttagen text
markeras med överstrykning.
Ledningskontoret

Per Lindskog
T f Regiondirektör

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-02-26

TN §

35
AU §

Remissvar. Antagande av reviderad VA-plan
26 som information

Tekniska nämndens beslut
Tekniska nämnden godkänner förvaltningens förslag till:
• Vattenförsörjning för Norra linan,
• Vattenförsörjning för Södra linan,
• Kompletterande text att föras in i förslag till VA-plan,
• Tekniska nämnden ger förvaltningen i uppdrag att arbeta fram en VA-strategi,
innehållande dagvatten- och kretsloppsstrategier
• Förvaltningen ges i uppdrag att redovisa strategin för vattenförsörjningen samt
den övergripande långsiktiga ekonomin för VA. Uppdraget ska redovisas till
budgetberedningen våren 2014. (RS beslut 2013-11-21 § 345)
•

Förvaltningen ges i uppdrag att utreda dels de ekonomiska konsekvenserna, dels de
genomförandetekniska konsekvenserna utifrån det förslag till förändringar som
presenterades av tekniska nämndens ordförande under regionfullmäktiges
sammanträde. (RS beslut 2014-01-24 § 40)

•

Reinvesteringar ska, om förutsättningar finns, finansieras enligt dagens modell via
driftbudgeten. Detta ska framgå av förordet, under speciella ställningstaganden.
Förvaltningen får i uppdrag att se över om förutsättningar finns att via driftbudgeten
finansiera reinvesteringar i VA-verksamheten

•

VA-planen innebär en stor satsning på nya vattenverk, bland annat i Visby. De tekniska
och ekonomiska förutsättningarna för dessa satsningar skall kontinuerligt redovisas i
tekniska nämnden och regionstyrelsen.

•

Tekniska nämnden ska ges möjlighet att ordentligt följa förberedelser, planering och
projektering av de nya vattenverken. Ordföranden ges därför i uppdrag att på nästa
sammanträde återkomma med ett förslag på hur detta arbete kan bedrivas.

•

I pilotprojektet dagvatten ska ingå analyser och åtgärder, kopplat till grönstrukturer,
kombinerat med dammar och dylika reservoarer i enlighet med 2013-12-16 bifallen
motion, Rf § 173 Upprättande av dagvattenstrategi.

•

Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige anta tekniska nämndens förslag till
reviderad Långsiktig plan för kommunal VA-utbyggnad på Gotland 2013-2022 (VAplan).

Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-02-26

Forts § 35
Tidigare beslut: RS § 345/2013, Rf § 172/2013, RF 173/2013, TN § 16/2014, RS § 40/2014.

Föredragande fr SBF; avd.chef VA/avfall, Marcus Ax, VA-utvecklare Rickard Widén,
inbjuden sakkunnig fr Lk Jan Von Wachenfeldt, planeringsstrateg
Marcus redovisar Planen för regionens VA-utbyggnad 2014-2022 för vattenförsörjning,
som förvaltningen har tagit fram, kartor över ledningsträckningar för utbyggnader,
tidplaner och kostnader.
På nämndens frågor angående membranteknikens pålitlighet, besvarade förvaltningen att
tekniken har prövats i olika världsdelar och att den anses vara pålitlig. På Gotland finns ett
avloppsreningsverk med membranteknik under uppbyggnad i Herrvik.
Förvaltningen har i skrivelser, dnr TN 2013/2775, till nämnden lämnat detaljerade
redogörelser ang genomförda Pilotprojekt för dagvatten, Plan för kommunal VAutbyggnad 2014-2022 inkl kostnader, för åtgärder enligt återremissen och ordförandens
synpunkter.
Bakgrund

Tekniska nämnden har, 2014-01-29 (TN § 16), gett samhällsbyggnadsförvaltningen i
uppdrag att besvara återremitterade frågeställningar från regionfullmäktige
(RF § 172/2013) tillsammans med frågor kopplade till yrkande från tekniska nämndens
ordförande angående VA-planen (Långsiktig plan för kommunal VA-utbyggnad på
Gotland 2013-2022). Utifrån regionstyrelsens senaste behandling av återremissen
(RS § 40/2014) ska även de genomförandetekniska konsekvenserna utredas för framlagda
förslag till förändringar.
Återremitterade frågeställningarna är:
- prioriterad VA-utbyggnad för Burgsvik-Fide och Roma kyrkby
- redovisning av strategi för vattenförsörjning och den övergripande långsiktiga VAekonomin
- förbättrad synkronisering mellan VA-planen och de fördjupade översiktsplanerna
- pilotprojekt för dagvatten
Frågor kopplade till yrkande från tekniska nämndens ordförande är:
- anslutning av Burgsvik till Klintehamns avloppsreningsverk (ARV) i samband med
verkets färdigställande
- tidigarelagd vattenförsörjning till Fårö
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-02-26

Forts § 35
-

långsiktig lösning för Tingstäde vattenverk (VV) respektive avloppsreningsverk (AVR)
ta fram förslag till dagvattenstrategi
vattenförsörjning från nedlagda stenbrott
översyn av frågan om membranteknik
kretsloppsanpassade lösningar

___
Protokollsutdrag:
RS/RF rev VA-planen, förvaltningens skrivelse

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Långsiktig plan för VA-utbyggnad på
Gotland 2014-2022
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FÖRORD

Vatten - av tillfredsställande mängd och kvalitet - är en grundläggande förutsättning för en god
samhällsutveckling. I det regionala utvecklingsprogrammet för Gotland, Vision Gotland 2025,
sägs att grundvattnet och insjöarna skall ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning över
hela Gotland - året runt – samt att dricksvattentäkterna skall vara tjänliga.
För att få ett underlag för prioriteringar och ett fastläggande av en utbyggnadsordning för vatten
och avlopp på lång sikt antog kommunfullmäktige i juni 2002 ”Långsiktig plan för VAutbyggnad på Gotland” (reviderad i november 2006 och juni 2010). Planen utgör ett värdefullt
planeringsunderlag såväl internt inom regionen som för andra aktörer (myndigheter, fastighetsägare, exploatörer m fl).
Samtidigt som långsiktigheten i planen är grundläggande för dess användbarhet måste en
översyn regelbundet ske för att anpassa planen till ändrade förutsättningar och behov. Detta
skall göras vart fjärde år (delen med verksamhetsplanen dock vartannat år). Med anledning
av bland annat föreläggande från VA-nämnden att bygga ut kommunalt VA i Ireviken samt mot
bakgrund av aviserade nedskärningar i budgeten för kommande VA-investeringar har denna
översyn tidigarelagts i förhållande till planeringen. Det nu framtagna planförslaget gäller för
perioden 2014-2022.
Det nya förslaget till plan för VA-utbyggnad har flera syften. VA-planen skall vara såväl en
saneringsplan och en utvecklingsplan som en reinvesteringsplan för befintliga anläggningar och
ledningsnät. Målet är att de olika syftena skall säkerställa en trygg långsiktig god VAförsörjning för den framtida bebyggelseutvecklingen på Gotland. Det är därför viktigt att
VA-planen synkroniseras med den utveckling som redovisas i den kommunala översiktsplanen, fördjupade översiktsplaner samt detaljplaner. VA-planen inriktar sig i första hand
på den kommunala storskaliga VA-utbyggnaden. Parallellt med detta finns det, i områden som
inte bedöms komma att omfattas av kommunal VA-anslutning, ett behov att som komplement
anlägga gemensamma och/eller enskilda vatten- och avloppslösningar för att möjliggöra den
önskade bebyggelseutveckling som beskrivs i regionens övergripande plandokument.
Regionen har inte någon skyldighet att trygga VA-försörjningen för alla boende på Gotland.
Det vore orimligt, inte minst ur ekonomisk synpunkt, att ha ett sådant mål. VA-försörjningen är
därför ett delat ansvar där Region Gotland svarar för den storskaliga VA-försörjningen. Vattenoch avloppsfrågan i områden utan kommunalt VA måste antingen lösas genom enskilda
anläggningar eller genom gemensamhetsanläggningar. Det är också en gemensam angelägenhet
att på olika sätt bidra till att hushålla med vattnet t ex genom att installera extremt snålspolande
toaletter och vattenbesparande armaturer.
Ledningskontoret har i samarbete med samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen kartlagt ett 80-tal områden på Gotland som analyserats mot bakgrund av behov,
förutsättningar och önskvärd utveckling i ett VA-perspektiv. Utifrån ett antal olika kriterier har
därefter en prioritering skett av områdena. Prioriteringen ligger till grund för planeringen av
den kommunala VA-utbyggnaden under den närmaste 9-årsperioden. Utöver dessa prioriterade
områden har även övriga områden som tidigare bedömts som angelägna förtecknats för senare
prioritering (bilaga 2).
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Det nya förslaget till VA-plan redovisar strategin för den framtida VA-försörjningen.
VA-planen redovisar också den årliga investeringsbudget som krävs för att säkerställa
det kommunala ansvaret för en långsiktigt hållbar lösning när det gäller VA-frågorna.
Planen innehåller också vissa principiella ställningstaganden:
•

Avloppsfrågan skall i första hand lösas via anslutning till det kommunala nätet, i andra
hand till gemensamhetsanläggning och i tredje hand genom enskild reningsanläggning

• Vattenförsörjningen skall i första hand ske via det kommunala nätet, i andra hand genom
enskilda vattentäkter eller via gemensamhetsanläggning och i tredje hand genom avsaltning
av Östersjövatten
•

Möjligheten att utnyttja membranteknik för avsaltning av Östersjövatten som en del i
den framtida vattenförsörjningen skall utredas

•

Möjligheten att utnyttja dammar vid kalkbrotten som vattenreservoarer bör utredas

•

En kretsloppsstrategi respektive dagvattenstrategi skall arbetas fram och efter
godkännande dockas in i VA-planen

•

Lämpligaste huvudmannaskapet skall bedömas i ett tidigt skede för varje område.
Verksamhetsområde för respektive utbyggnadsområde skall fastställas i ett tidigt skede
(normalt i samband med förprojektering)

•

VA-lagens bestämmelser om betalningsskyldighet för fastighetsägare inom fastställt verksamhetsområde, oavsett faktisk anslutning, skall tillämpas

•

I frågan om enhetlig taxa eller särtaxa innebär planen inget förändrat synsätt i hittillsvarande tillämpning där utgångspunkten är en enhetlig taxa inom hela Region Gotland. En
närmare bedömning av denna princip kan dock vara befogad i enskilda speciella
utbyggnadsområden

•

Kommunal medverkan vid VA-försörjning inom områden utöver denna plan skall normalt
endast ske om det inte påverkar den fastställda tidplanen

•

Utbyggnaden skall normalt omfatta både vatten- och avloppsförsörjning. Undantag kan
dock ske utifrån områdenas speciella förutsättningar

•

En översyn av verksamhetsplanen (del A) sker vartannat år. Utredningar som rör
strategier dockas in i VA-planen (del B) så snart de är politiskt behandlade och
godkända. Del B revideras minst vart fjärde år. Uppföljning av planen skall normalt ske
vart fjärde år.

•

Reinvesteringar skall, om förutsättningar finns, finansieras enligt dagens modell via
driftsbudgeten.
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Del A. Verksamhetsplan
1.

B AKGRUND

1.1 Behovet av en plan för VA-utbyggnad
Varje kommun har ett centralt ansvar att lösa VA-frågan med hänsyn till människors hälsa och
miljön. För att kunna göra helhetsbedömningar och prioriteringar av behövliga utbyggnader är
det viktigt att regionen tar initiativ till en fortsatt VA-utbyggnad genom att fastlägga en plan för
denna. I arbetet sammanställs de behov som finns för åtgärder i befintlig bebyggelse, för
önskvärd bebyggelseutveckling, ur ett kommunalekonomiskt perspektiv mm. Ett ökat
säkerhetskrav både när det gäller den hygieniska delen som mot sabotage med mera ställer
ytterligare krav på den långsiktiga VA-planeringen.
Det finns ett starkt behov att skapa möjligheter för ny bostadsbebyggelse. Förtätning/utbyggnad
av befintliga områden liksom exploatering av nya områden förutsätter tillfredsställande
långsiktigt hållbara VA-lösningar. Dessa behov bör ses i ett större sammanhang och samordnas
med behovet av förbättrade VA-lösningar i befintlig bebyggelse.
1.2

Kommunala mål som berör VA-försörjningen

Vision Gotland 2025 (antagen av kommunfullmäktige den 14 juni 2010, § 79)
• Grundvattnet och våra insjöar ger en säker och hållbar dricksvattenförsörjning över hela
Gotland, året runt. Drickvattentäkterna skall vara tjänliga
• Östersjön är ett levande innanhav med rent vatten, säker och miljöanpassad fartygstrafik
och flora och fauna i balans
Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun 2010-2025 (antagen av
kommunfullmäktige den 14 juni 2010, § 79)
• Långsiktigt hållbara system för vatten och avlopp skall utvecklas. Dessa skall möjliggöra
ny bebyggelse där det finns efterfrågan och marken i övrigt är lämplig
• Riktlinjer för principiell avloppslösning - i första hand kommunalt nät, i andra hand
gemensam anläggning, i tredje hand enskild avloppsanläggning
• Riktlinjer för principiell vattenförsörjning – i första hand kommunalt nät, i andra hand
enskild vattentäkt, om möjligt gemensam anläggning, i tredje hand avsaltningsanläggning
Miljömål
Flera av de nationella miljömålen berörs av VA-försörjningsfrågorna. I sammanhanget nämns
dock särskilt miljömålet Grundvatten av god kvalitet.
Grundvattnet ska ge en säker och hållbar dricksvattenförsörjning samt bidra till en
god livsmiljö för växter och djur i sjöar och vattendrag.
Det övergripande målet för miljöpolitiken är att till nästa generation lämna över ett samhälle
där de stora miljöproblemen är lösta, utan att orsaka ökade miljö- och hälsoproblem utanför
Sveriges gränser. Så lyder generationsmålet som är ett inriktningsmål för den svenska
miljöpolitiken. Nationella miljömål har regionaliserats till gotländska delmål som länsstyrelsen
och dåvarande Gotlands kommun antog 2004 och med tillägg 2007. Dessa har numera
ändrats till åtgärdsmål. Delmålen som rör grundvatten återfinns bl.a. i Region Gotlands

5

vattenplan och handlar om skydd av vattentäkter, stabil grundvattennivå och god
grundvattenkvalitet.
Vattenplan för Gotlands kommun, antagen av kommunfullmäktige under § 3/2005, anger mål
för VA-försörjningen på Gotland utifrån antagna miljömål samt lokala förutsättningar.
Riktlinjer för enskilda avloppsanläggningar, antagna av miljö och hälsoskyddsnämnden under
§ 154/2008, behandlar avloppsanläggningar för 1-40 hushåll. Riktlinjerna är under
revidering.
Riktlinjer för hantering av vattenförsörjning vid nyetablering antagna av byggnadsnämnden
under § 51/2008. En översyn av riktlinjerna planeras det närmaste året.
Strategi för den kommunala VA-försörjningen antagna av tekniska nämnden under § 30/2008.
Vattendirektivet
Den 22 december 2000 trädde EG:s ramdirektiv för vatten i kraft. Målsättningen med vattenförvaltningen är att alla vatten ska ha en god vattenkvalitet år 2015. För varje vattendistrikt
finns ett åtgärdsprogram och en förvaltningsplan. Åtgärdsprogrammet för Södra Östersjöns
vattendistrikt innehåller 38 åtgärder riktade till myndigheter och kommuner. Åtgärdsarbetet ska
påbörjas senast 2012. Åtgärdsprogrammet pekar ut generella insatser för att uppnå miljökvalitetsnormerna för grundvatten, sjöar, vattendrag och kustvatten. Förvaltningsplanen
redovisar nuvarande miljötillstånd, påverkan och övervakning. En viktig princip är att inget
vatten får försämras. Den 15 december 2009 fastställdes miljökvalitetsnormer för vattenförekomster inom Södra Östersjöns vattendistrikt. Utgångspunkten är att sjöar, vattendrag och
kustvatten ska uppnå god ekologisk och kemisk ytvattenstatus senast år 2015. Grundvatten ska
uppnå god kvantitativ och kemisk grundvattenstatus senast år 2015. För våra kustvatten gäller
tidsfristen för miljökvalitetsnormen för ekologisk status till 2021 med avseende på övergödning
och den problematik som hänger ihop med själva Östersjön.
1.3

Skydd av Gotlands vattenförsörjning

Vattenplan för Gotlands kommun antogs av dåvarande kommunfullmäktige i oktober 1996 och
har därefter reviderats 2005. Arbetet med vattenplanen visade att olika försiktighetsåtgärder
behöver vidtas för att säkerställa vattenförsörjningen på Gotland. På Gotland fördelas
nederbörden ojämnt under året vilket påverkar nybildningen av grundvatten. Generellt är
grundvattenbildningen tillräcklig för befolkningens behov. Lokalt kan dock bristen på vatten
vara påtaglig, varför omfattande distributionssystem har anlagts eller planeras att anläggas.
Till skillnad från huvuddelen av Sverige har Gotland sedimentär berggrund som utgörs av lagrad kalksten, märgelsten, revkalksten och mindre områden med sand- och siltsten. Stora delar
av Gotland utgörs av hällmarker eller av områden med tunna jordlager. Berggrunden är ofta
sprickig och karstvittrad.
Finkorniga jordar som lera och moränlera av större mäktighet utgör teoretiskt ett gott skydd
mot föroreningar medan grövre sandiga jordar och områden utan jordtäcke är mycket föroreningskänsliga. I hällmarksområden och områden med tunt jordtäcke kan infiltrationen ske direkt genom spricksystem vilket medför ett mycket dåligt eller helt obefintligt skydd för grundvattnet, då föroreningar lätt når grundvattnet. Dessa förhållanden gör att för Gotlands
vidkommande blir speciellt synen på grundvatten väsentlig, då det råvatten som hämtas upp
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från grundvattenlagren ofta är av sådan beskaffenhet att det inte förutsättningslöst är att
betrakta som ett kvalitativt optimalt grundvatten. Framför allt gäller det förekomst av organiskt
material och bakterier. Även kemiska föroreningar förekommer, exempelvis rester av bekämpningsmedel.
På grund av den sprickiga berggrunden på Gotland krävs betydande försiktighetsåtgärder för att
grundvattnet skall ha en god kvalité. 63 procent av Gotlands fasta befolkning får sitt hushållsvatten från kommunala vattentäkter (fördelade på 46 verksamhetsområden) som i de flesta fall
erfordrar någon form av rening för att säkerställa kvalitén (vanligast klorering). Övrig vattenförsörjning, inbegripet huvuddelen av djurhållningen, sker via enskilda vattentäkter (antalet fastigheter med enskild vattenförsörjning uppskattas till mer än 10 000 st). Många av dessa har under längre eller kortare perioder problem med vattenkvalitén, ofta i form av bakteriologiska föroreningar. Undersökningar och sammanställningar har visat att ca 40 procent av vattentäkterna
är eller har varit påverkade.
Vattentäkterna kan påverkas av olika föroreningskällor. En orsak till att vattentäkterna är bakteriologiskt förorenade är påverkan från avloppsvatten. Risken för påverkan avgörs av ett flertal
faktorer:
• avloppsanläggningens reningsfunktion,
• vattentäktens konstruktion,
• områdets geologi och
• mängden utsläppt avloppsvatten och uttaget dricksvatten inom ett område (bebyggelsens
omfattning och standard).
Inventeringar har visat att minst 30-40 procent av de enskilda avloppsanläggningarna på
Gotland inte uppfyller gällande krav. Vattentäkter kan ha en bristfällig konstruktion, som gör
att förorenat ytvatten och avloppsvatten lättare påverkar vattenkvalitén. De geohydrologiska
förhållandena har också stor betydelse för hur avloppsvatten sprids, och på Gotland är som
nämnts ovan det sprickiga kalkberget ofta överlagrat endast av ett tunt jordtäcke, vilket innebär
att föroreningar kan sprida sig lång väg utan att genomgå någon rening av betydelse. Resultatet
av detta är att även utsläpp från avloppsanläggningar som uppfyller ställda krav på
reningsfunktion utgör en risk för påverkan på grundvattnet då hundraprocentig rening aldrig
kan uppnås i praktiken. Renovering av enskilda anläggningar har hittills skett i mycket liten
omfattning, vanligen enbart i akuta situationer. Under 2009 inleddes ”Klart vatten”, ett projekt
som med grundvatten och hälsoskydd i fokus syftar till att förbättra enskilda avlopp runt om på
ön. Under ett antal år framöver görs en genomgång av de enskilda avloppen sockenvis.
Projektet bygger på att fastighetsägare på frivillig väg söker tillstånd för och åtgärdar sina
bristfälliga avlopp. Fastighetsägare ges god tid att planera för ett bättre avlopp.
1.4

Historisk tillbakablick samt uppföljning av den kommunala VA-utbyggnaden

K H Bergström, VIAK AB, gjorde 1973, som ett led i regionplaneringen på Gotland, en
sammanställning av uppgifter om VA-förhållanden på Gotland. I samarbete med kommunens
byggnadsnämnd utarbetades rapporten Vatten och avlopp på Gotland (september 1973).
Länsstyrelsen har vid två tillfällen beslutat om åläggande mot Gotlands kommun enligt 2 § 2 st
i dåvarande VA-lagen att ”sörja för eller tillse att allmän VA-anläggning kommer till stånd” 1996 gällande Kvarnåkershamn samt 1998 (fastställt år 2000 av regeringen) gällande SjälsöBrissund-området. Länsstyrelsen har handlagt ytterligare en handfull ärenden rörande krav på
att kommunen skall åläggas att tillse att allmän VA-anläggning kom till stånd, Axelsro
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respektive Lickershamn (2001), Ireviken (2005) samt Hideviken och återigen Ireviken 2008.
Dessa resulterade inte i beslut om åläggande från länsstyrelsens sida. När det gäller Ireviken så
har VA-nämnden 2011 beslutat att regionen skall inrätta kommunalt verksamhetsområde för
vatten och avlopp. Beslutet har senare fastställts av mark- och miljööverdomstolen i juni
2011.För Roma Kyrkby finns ett liknande beslut med kravet att området skall vara
anslutet till kommunalt VA senast 31 dec 2017.
Utarbetandet av en långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland påbörjades 2001. Planen, som
antogs av kommunfullmäktige i juni 2002 (reviderad i november 2006 och juni 2010), har i
stort sett följts. Utbyggnad av kommunalt vatten och avlopp har skett inom Själsö-Brissund i
Väskinde och i Hamra kyrkby, inom Kneippbyn-Ygne-området i Västerhejde samt i Hangvars
kyrkby. Även några områden som har lägre prioritet har av särskilda skäl byggts ut som Tofta,
Ansarve och L:a Varbos i Sanda. Utbyggnaden av VA-systemet mellan Kvarnåkershamn och
Nisseviken har också färdigställts under de senaste åren liksom överföringsledningar mellan
Lärbro och Slite samt etapp 1, 2A och 2 B inom Gnisvärd. Utbyggnaden till Lickershamn
pågår alltjämt har förskjutits något i tid och beräknas vara klar 2016. färdig sommaren
2013. Anledningen är att den infrastrukturella VA-utbyggnaden tagit större del av de
ekonomiska resurserna än beräknat. Av samma anledning kommer delar av utbyggnaden i
Gnisvärd att senareläggas. Utbyggnaden av Gnisvärd, etapp 3, är ännu i planeringsstadiet
och beräknas komma igång först 2016.
Genom hittillsvarande utbyggnad har ca 700 fastigheter getts möjlighet att ansluta sig till
kommunalt vatten och avlopp (ca 75 procent hade i februari 2009 anslutits till vatten och/eller
avloppsnätet). Därmed har ett stort antal bristfälliga enskilda avloppsanläggningar kunnat tas ur
bruk. Utbyggnaden har också möjliggjort ny-, till- och/eller ombyggnad av bostadshus.
Viktiga ”framgångsfaktorer” för planen har varit att:
• planen utgick från ett kommunövergripande behov och togs fram av flera förvaltningar i
samverkan
• metoden för utarbetande har baserats på beaktande av många olika kriterier
• det har funnits en stor politisk enighet om både planens behov och dess innehåll
• den har i huvudsak följts och därmed upplevts som trovärdig
• den är långsiktig – mycket starka skäl krävs för förändringar (vilket hittills skett i ett par
fall, se ovan) vilket ytterligare stärker trovärdigheten
• det har funnits möjlighet till kommunala insatser för VA-utbyggnad utöver planen – så
länge det inte påverkat planen.
Svårigheter med planen och dess genomförande som konstaterats är att:
•

tillgången på lämpligt råvatten är begränsad

•

med de långa överföringsledningar som måste anläggas kan det bli stora svårigheter att
kunna hålla tillräckligt hög kvalitet på det levererade vattnet

•

brist på kapacitet vid befintliga reningsverk som i regel är konstruerade för betydligt mindre
belastning än vad ett genomförande kan innebära

•

projekten ofta växer när detaljplaneringen genomförs i och med trycket från omgivande
fastigheter som gärna vill ingå vilket också är positivt ur ett ekonomiskt perspektiv för att
finansiera investeringar i befintliga och nya anläggningar/infrastrukturer

•

tryck från boende i områden där områdena inte är prioriterade för utbyggnad i antagen plan
men som likväl av olika skäl genomförts.
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1.5 Historisk tillbakablick på bebyggelse- och befolkningsutveckling
Befolkningsutveckling
Gotlands befolkningsutveckling är till stor del en avspegling av jordbrukets strukturomvandling. Under 1940-talet hade Gotland cirka 59 000 invånare, för att fram till 1960 minska med
cirka 5 000 st. Under 70-talet började befolkningen öka. I dag bor drygt 57 000 på ön.
Koncentration till stadsregionen har, liksom i övriga Sverige, även skett på Gotland. Under 60talet ökade Visby sin befolkning med mer än 20 procent på bekostnad av landsbygden. Under
70-talet påbörjades en utbyggnad i en pendlingszon runt Visby, och befolkningstillväxten i
Visby stagnerade.
Jämfört med riket har Gotland en spridd bostadsbebyggelse, med ca 45 procent av befolkningen
boende utanför tätorter (i riket ca 15 procent). Detta ställer särskilda krav på offentlig och
kommersiell service. För att kunna upprätta och bibehålla en god servicenivå har lokalisering
av bostadsbebyggelse utanför tätorterna uppmuntrats. Ur VA-synpunkt är därvid främst tre
utvecklingsmönster av särskilt intresse:
• förtätning och modernisering av äldre bebyggelse
• ökat nyttjande/permanentning av fritidsbostäder
• nya bebyggelseområden
Permanentboende
Sverige hade långt in på 30-talet, näst efter Finland, sämst boendestandard i Europa, med trångboddhet och låg sanitär standard. Detta har nu förändrats till att en genomsnittlig boendestandard som är bland de högsta i världen.
Under 70- och 80-talet tillkom ett stort antal bostadshus utanför tätorterna, ofta i form av förtätning av äldre bebyggelse. Då dessa områden ofta ligger utanför VA-verksamhetsområden
löstes VA-frågorna enskilt, för enstaka hus eller mindre grupper av hus. Med Gotlands dåliga
geologiska förutsättningar för omhändertagande av avloppsvatten innebar denna förtätning
inom många områden en ökad risk för påverkan på grundvattnet från avloppsutsläpp. En samtidig modernisering av den befintliga bebyggelsen, med en högre sanitär standard och därmed
ökade vattenuttag och avloppsvattenutsläpp, medförde att problem med dricksvattenkvaliteten
uppkom inom vissa områden.
Fritidsboende
Då fritidshus började byggas i lite större omfattning på 30-talet lokaliserades dessa till de
attraktivaste strandlägena, helst med goda kommunikationer. Planer för fritidsbebyggelse upprättades först i områden som Brissund, Ireviken, Tofta och Fridhem. Tomterna var ofta små och
fritidshusen var enkla för ett nyttjande enbart under sommaren. Även de följande årtiondenas
fritidshus hade en enkel standard. Vatten hämtades ofta från pump. Diskning och tvagning
skedde inte sällan utomhus, eller vid en diskbänk inomhus, varifrån avloppsvattnet bars ut och
spreds till växtligheten.
Under årens lopp har nyttjandet av fritidshusen ökat i takt med att standarden förbättrats. I
många fall har steget tagits till att permanent bosätta sig i det ursprungliga fritidshuset. Denna
utveckling har inneburit att avloppsanläggningar belastas på ett annat sätt än de var
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projekterade och utförda för och att områdena därför belastas med avloppsutsläpp av en omfattning som inte förutsågs och att vattenuttaget inom området blivit större än det ursprungligen
förväntade. Detta har i många fall resulterat i problem med dricksvattenkvaliteten.
Vid nylokalisering av de ursprungligen enkla fritidshusen ställdes krav på lämpliga förutsättningar utifrån dåtidens användningssätt av fritidshus. Idag jämställs permanent- och
fritidsboende när det gäller kravet på VA-lösning.
1.6 Fastighetsägares/verksamhetsutövares ansvar för VA-frågor – miljöbalken, livsmedelslagen, djurskyddslagen och plan- och bygglagen
I 9 kap 7 § miljöbalken (1998:808) stadgas:
Avloppsvatten skall avledas och renas eller tas om hand på något annat sätt så att olägenhet för
människors hälsa eller miljön inte uppkommer. För detta ändamål skall lämpliga avloppsanordningar eller andra inrättningar utföras.

I förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd föreskrivs att tillstånd
eller anmälan krävs innan avloppsanläggning anordnas
• Tillstånd krävs för avloppsanordning till vilken vattentoalett är ansluten. I ”Lokala hälsoskyddsföreskrifter för Region Gotland” har tillståndsplikten utökats till att gälla även avloppsanläggningar utan anslutet wc. Sådan tillståndsansökan prövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden. Tillstånd erfordras inte för anläggning som kräver anmälan enligt nästa
punkt
• Anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden skall göras innan avloppsanläggning för mer
än 200 personekvivalenter anordnas. Avloppsanläggning som belastas med mer än 2 000
personekvivalenter kräver tillstånd från länsstyrelsen innan utförande
Enligt miljöbalken har varje fastighetsägare ansvar för att det avloppsvatten som släpps ut från
fastigheten inte orsakar olägenhet. Att påvisa ett direkt samband mellan ett visst avloppsutsläpp
och ett förorenat grundvatten är oftast mycket svårt. Enligt miljöbalken räcker det med risk att
olägenhet skall uppkomma, för att fastighetsägaren skall vara skyldig att vidta rimliga
försiktighetsåtgärder. Många fastighetsägare är dock inte beredda att självmant kontrollera att
utsläppet av avloppsvatten inte förorsakar någon olägenhet, utan ett omfattande och
resurskrävande tillsynsarbete från tillsynsmyndigheten (miljö- och hälsoskyddsnämnden) erfordras. I projektet Klart vatten bedöms att ett stort antal fastighetsägare med äldre
avloppsanläggningar, samt anläggningar som idag saknar tillstånd, kommer att åtgärda sina
avlopp på frivillig väg fram till år 2020. För fastighetsägare som inte väljer att göra det kommer
särskilda tillsynsinsatser att genomföras (förelägganden om förbud mot utsläpp av
avloppsvatten).
I förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd (FMH), Livsmedelsverkets föreskrifter om dricksvatten (SLVFS 2001:30) respektive djurskyddslagen (1988:534)
(DL) ställs krav rörande tillgång till vatten:
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FMH, § 33:
I syfte att hindra uppkomst av olägenhet för människors hälsa ska en bostad särskilt;
---6. ha tillgång till vatten i erforderlig mängd och av godtagbar beskaffenhet till dryck, matlagning,
personlig hygien och andra hushållsgöromål.
SLVFS § 7
Dricksvatten skall vara hälsosamt och rent. Det skall anses vara hälsosamt och rent om det
- inte innehåller mikroorganismer, parasiter och ämnen i sådant antal eller sådana halter att de kan
utgöra en fara för människors hälsa, och
- uppfyller kvalitetskraven i bilaga 2.
DL, § 3:
Djur skall ges tillräckligt med foder och vatten och tillräcklig tillsyn. Fodret och vattnet ska vara av
god kvalitet och anpassat efter det djurslag som utfodras. (krav på vattnets kvalitet ställs i följdförfattningar)

Vid upplåtelse av bostäder finns ett särskilt ansvar enligt miljöbalken på upplåtaren att se till att
vatten finns i tillräcklig mängd och av godtagbar kvalitet. Så är också den som bedriver
verksamhet med vatten- och livsmedelshantering eller djurhållning enligt livsmedelslagen
respektive djurskyddslagen skyldig att för denna verksamhet ha tillgång till vatten av tillfredsställande mängd och kvalitet.
Ovan återgivna bestämmelser gäller givetvis även Region Gotland i egenskap av fastighetsägare och/eller verksamhetsutövare (vilket också omfattar huvudman för avloppsanläggning).
Av 5 § plan- och bygglagen (2010:900) framgår att bebyggelse och byggnadsverk ska
lokaliseras till mark som är lämpad för ändamålet med hänsyn till bland annat möjligheterna att
ordna vattenförsörjning och avlopp. Bestämmelsen tillämpas såväl vid planläggning som i
ärenden om bygglov eller förhandsbesked. I samband med prövningen görs i regel VAutredningar. För översiktsplaner tas generella utredningar fram. Vid fråga om förhandsbesked
ställs mer eller mindre långtgående krav på utredningar om vattentillgång och kvalitet samt
redovisning av den specifika platsens lämplighet för infiltration av avloppsvatten.
1.7

Kommunernas ansvar för VA-frågor - Lag om allmänna vattentjänster

I 6§ Lag om allmänna vattentjänster (SFS 2006:412) stadgas:
Om det med hänsyn till skyddet för människors hälsa eller miljön behöver ordnas
vattenförsörjning eller avlopp i ett större sammanhang för en viss befintlig eller
blivande bebyggelse, skall kommunen
1. bestämma det verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller
vattentjänsterna behöver ordnas, och
2. se till att behovet snarast, och så länge behovet finns kvar, tillgodoses i
verksamhetsområdet genom en allmän VA-anläggning.
Kommunens skyldighet att ordna en allmän VA-anläggning utvidgas, jämfört med tidigare
lagstiftning, från att inte bara gälla när en sådan anläggning behövs av hänsyn till skyddet för
människors hälsa till att också gälla när en sådan anläggning behövs av hänsyn till miljön.
Liksom tidigare får länsstyrelsen förelägga kommunen att fullgöra skyldigheten. Föreläggandet
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får förenas med vite. Ett exempel på ett sådant föreläggande är VA-nämndens beslut gällande
Ireområdet.
VA-anläggningens verksamhetsområde är viktigt att fastställa, då det inte bara reglerar
kommunens skyldigheter/fastighetsägarens rättigheter utan även fastighetsägarens skyldigheter
att betala avgifter för allmän VA-anläggning. Rätten att använda en allmän VA-anläggning
skall även fortsättningsvis vara beroende av att fastighetens bebyggelse behöver anordningar
för vatten och avlopp och att detta behov inte med större fördel kan tillgodoses på annat sätt.
Användningsrätten begränsas av att huvudmannen för den allmänna VA-anläggningen kan få
vänta med utbyggnadsåtgärder om det behövs för samordning med andra arbeten och följer en
utbyggnadsplan. Användningsrätten begränsas också av att huvudmannen inte behöver låta en
fastighet kopplas till den allmänna VA-anläggningen, om fastighetsägaren inte har betalat
avgift eller ställt säkerhet eller om fastighetens VA-installation har väsentliga brister.
Möjligheten att allmänförklara enskilda VA-anläggningar har upphört. Allmänna vattentjänster
skall tillhandahållas genom VA-anläggningar som kommunen äger eller har ett rättsligt bestämmande inflytande över. Huvudmannen får upplåta åt någon annan att sköta driften av VAanläggningen. Huvudmannen för en allmän VA-anläggning skall ordna de pumpar och andra
särskilda anordningar som på grund av den allmänna VA-anläggningens konstruktion eller
utförande behövs för att fastighetsägaren skall kunna använda VA-anläggningen. Lagen
innehåller även bestämmelser om avgifternas storlek och grunderna för hur de beräknas.
1.8 Fastställande av verksamhetsområden
Enligt 6 § Lag (2006:412) om allmänna vattentjänster skall kommunen bestämma det
verksamhetsområde inom vilket vattentjänsten eller vattentjänsterna behöver ordnas. Av
beslutet skall framgå vilka fastigheter som verksamhetsområdet omfattar. Syftet med fastställande av verksamhetsområden är dubbelriktat, dels har fastigheter som ligger inom fastställda områden rätt till anslutning till och brukande av vatten- och/eller avloppssystemen, dels
har huvudmannen rätt att erhålla ersättning för anslutningsmöjligheten, även om denna inte
nyttjas. På Gotland finns för närvarande 51 verksamhetsområden med Region Gotland som huvudman.
Med hänsyn till de rättsverkningar som fastställande av verksamhetsområde innebär, bör verksamhetsområde fastställas i ett tidigt skede vid VA-utbyggnad. Enligt Lag om allmänna
vattentjänster skall ägaren av en fastighet inom allmän VA-anläggnings verksamhetsområde
betala avgifter till huvudmannen om fastigheten behöver anordningar för vattenförsörjning och
avlopp om behovet inte med större fördel kan tillgodoses på annat sätt än genom anläggningen.
Det vanligaste alternativet är att fastigheten har egen vattentäkt och egen avloppsanläggning.
Fastighetsägaren har bevisbördan att de enskilda anordningarna innebär en större fördel. Enligt
rättspraxis har renvattenbehovet ansetts kunna tillgodoses genom fastighetens egen vattenbrunn, men när det gäller spillvattenavloppet har fastighetsägaren mera sällan lyckats fullgöra
denna bevisskyldighet. Fastighetens VA-behov i detta sammanhang skall bedömas efter
objektiva grunder, vilket innebär att avgiftsskyldighet föreligger även om fastighetsägaren inte
utnyttjar anläggningen. När det gäller obebyggda fastigheter gäller dock avgiftsskyldigheten
endast om den enligt detaljplan är avsedd för byggande (på ett sätt som medför behov av VA).
Då planering och projektering av en VA-utbyggnad underlättas, ur såväl teknisk som ekonomisk synpunkt och om antal och belägenhet av berörda fastigheter från början är känt, bör normalt verksamhetsområdet fastställas i samband med förprojektering av ett utbyggnadsområde.
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1.9

Huvudmannaskap för VA-anläggningar som ej är allmänna

Enskilda VA-anläggningar kan anordnas för enstaka fastigheter eller som gemensamma
anläggningar vilka kan drivas av såväl kommunen som av privat huvudman.
Den enklaste formen av gemensam VA-anläggning är när en grupp fastighetsägare inom ett
område kommer överens om att vatten- och/eller avloppsfrågorna för bebyggelsen (befintlig
och/eller planerad) skall lösas med gemensam anläggning. Överenskommelse träffas om kostnadsfördelning för anläggningens utförande. Servitutsavtal upprättas normalt för att reglera och
säkerställa anläggningens drift och fortbestånd. När fler än ett fåtal fastigheter ingår i en
gemensam VA-anläggning bildas normalt en förening, en samfällighet eller ett bolag för driften
av anläggningen (om inte en förening, exempelvis vägförening, stugförening eller liknande,
redan finns). Även kommunen kan, i egenskap av ägare till fastighet inom området, ingå i
sådan gemensam anläggning.
I samband med planläggning för nybebyggelse kan föreskrivas att bygglov inte beviljas förrän
erforderliga anordningar för VA-försörjning inrättats. Om planen förutsätter gemensam VAanläggning kan krav ställas på utförande av denna innan området får bebyggas.
Förutsättningarna för inrättande av gemensamhetsanläggningar regleras i Anläggningslagen
(1973:1149). Anläggningslagen ger en allmän möjlighet att genom förrättning inrätta
anläggningar som är gemensamma för två eller flera fastigheter, om anläggningarna är av
stadigvarande betydelse för fastigheterna. Sådan förrättning handläggs av fastighetsbildningsmyndigheten. I lagen uppställs vissa villkor som måste vara uppfyllda för att en gemensamhetsanläggning skall få komma till stånd t ex att en gemensamhetsanläggning inte får inrättas om
ägarna av de fastigheter som skall delta i anläggningen mera allmänt motsätter sig åtgärden och
har beaktansvärda skäl för detta. Vid denna prövning skall främst beaktas den syn som har
störst nytta av anläggningen. Om behovet av anläggningen är synnerligen angeläget, behöver
villkoret inte vara uppfyllt. Mer komplicerat blir det att inrätta och driva en gemensam VAanläggning när behov av en lösning av VA-frågorna i ett större sammanhang föreligger men
inte alla berörda fastighetsägare i området har intresse av att delta i en sådan lösning.
Allmän VA-anläggning utgörs av en VA-anläggning över vilken den enskilda kommunen har
ett rättsligt bestämmande och inflytande. Anordnandet av en allmän VA-anläggning för ett
fastlagt verksamhetsområde innebär rättigheter för fastighetsägaren att utnyttja anläggningen,
men också skyldighet att erlägga avgifter oavsett om faktisk anslutning sker till anläggningen
eller inte. Tidigare möjlighet att ansöka om allmänförklaring av en privat avloppsanläggning
föreligger inte efter att Lagen om allmänna vattentjänster trädde i kraft 2007-01-01.
Även i Ledningsrättslagen (1973:1144), som reglerar rätten att dra fram olika slags ledningar
över fastigheter, hänvisas till begreppet ”allmän VA-anläggning”.
1.10 Val av teknik
För att kunna bygga ut den kommunala VA-försörjningen måste det finnas produktionskapacitet för såväl vatten- som för avloppsrening. Produktionstaket är i princip nått när det
gäller den kommunala vatten- och avloppsförsörjningen under sommarsäsongen. För den
planerade framtida VA-utbyggnaden har dåvarande tekniska förvaltningen tagit fram en rapport
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”Strategi för den kommunala VA-försörjningen” som antogs av tekniska nämnden i februari
2008. Rapporten utgår från den antagna VA-planen (2006) med komplettering av redovisning
av infrastrukturella utbyggnader av avloppsreningsverk och vattenverk.
Vatten
Generellt är beredning av vatten i större verk att föredra, eftersom förutsättningarna här är
bättre tekniskt/ekonomiskt för att trygga vattenkvalitén. Det gotländska yt- och grundvattnet är
känsligt för påverkan och kan snabbt förändras efter t ex ett kraftigt regn. Personal i beredskap
med god kompetens måste finnas tillgänglig för att garantera att konsumenterna får ett
kvalitativt bra dricksvatten, vilket underlättas vid koncentration av distributionen från ett
begränsat antal större verk. Tekniskt bör flera skyddsbarriärer finnas vid reningen av vattnet för
att inte riskera att otjänligt dricksvatten distribueras ut i ledningsnätet liksom fungerande
larmanordningar om fel skulle inträffa. Förutsättningarna för att kostnaden för dessa tekniska
system skall vara rimliga i förhållande till mängden distribuerat vatten är självklart bättre vid
större anläggningar.
Beroende på bland annat grundvattnets kvalitet kan i vissa fall, även för allmänna anläggningar,
en lokal lösning för vattenförsörjningen visa sig fördelaktig. Att lösa vattenförsörjningen
genom distribution i tankbil måste betraktas som en högst tillfällig nödlösning.
Avsaltningsanläggningar
Vattenförsörjningen för framför allt norra hela Gotland är i akut behov att förstärkas. De
undersökningar som gjorts på File Hajdar för att finna möjliga grundvattenmagasin har inte gett
de resultat man hoppats på och tanken har då väckts att undersöka förutsättningarna för att helt
eller delvis basera den framtida vattenförsörjningen på avsaltning av havsvatten med hjälp av
membranteknik. Denna teknik används redan idag för att rena ytvatten i Valleviken och för
boravskiljning i Åminne.
Membranteknik är en sedan flera decennier välkänd teknik för att bland annat avsalta
havsvatten och det finns många ställen runt om i världen där vattenförsörjningen baseras på
membranteknik. Den vanligaste metoden för avsaltning av havsvatten är omvänd osmos vilket i
praktiken ger ett så ”rent” vatten att man ofta tillsätter salter för att få vattnet smakrikare.
Fördelen med omvänd osmos är den höga reningsgraden. Nackdelen är att det är en
energikrävande metod beroende på att man måste använda ett högt tryck för att pressa råvattnet
genom de små porerna i membranet. De höga energikostnaderna och kostnaderna för
membranfiltren har bidragit till att kostnaderna varit förhållandevis höga för att producera
dricksvatten.
Omvänd osmos är fortfarande det vanligaste sättet att avsalta havsvatten globalt eftersom inga
andra typer av filter har förmågan att avskilja de höga kloridhalter som finns i världshaven. I
Östersjön är däremot salthalten - och kloridhalten - mycket lägre än i världshaven, vilket skulle
kunna möjliggöra en avsaltning genom membran med större porer än när det gäller omvänd
osmos. För att pröva denna teori har försök genomförts på Gotland med avsaltning genom en
alternativ membranmetod (nanofilter). Nanofiltren har en betydligt större porstorlek vilket i
praktiken medför att energikostnaderna blir väsentligt lägre än i fallet omvänd osmos. I gengäld
får man inte samma avskiljningsgrad av bland annat klorider som när omvänd osmos används.

För att undersöka möjligheten att använda nanoteknik har ett pilotförsök genomförts som ett
led i arbetet med reservvattenförsörjningen för Visby lasarett.
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Erfarenheterna från försöken är genomgående positiva och bidrar till att öppna upp
möjligheterna för en storskalig vattenförsörjning baserad på membranteknik genom
nanofiltrering. Genom att använda förfiltrering har problem med algblomning kunnat
undvikas. Fortfarande krävs ytterligare undersökningar för att få visshet och erfarenhet inför en
eventuell framtida vattenförsörjning i stor skala. För att t ex undvika korrosion måste det
renade vattnet bland annat pH-justeras. Dessutom krävs någon form av efterbehandling för att
uppfylla Livsmedelsverkets krav på mikrobiologiska skyddsbarriärer vilket kan t ex ske genom
UV-behandling och en avslutande klorering. Avsaltning av havsvatten kan utgöra ett
komplement i områden som idag har problem med vattentillgång. Detta kan också bidra till att
lokalt avlasta grundvattenmagasinet och minska risken för saltvatteninträngning. För enstaka
fastigheter bedöms avsaltning utifrån dagens teknik och kunskapsläge, inte generellt vara en
uthållig lösning, utan metoden lämpar sig bättre i ett större sammanhang.
Konsekvenserna av en eventuell framtida vattenförsörjning baserat på avsaltat
Östersjövatten måste föregås av noggranna utredningar med avseende på kvalitetsfrågor,
genomförandefrågor samt ekonomi. De tekniska och ekonomiska konsekvenserna bör
diskuteras och övervägas i ett nära samarbete mellan tjänstemän och politiker.
Avlopp
Hur VA-försörjningen löses tekniskt måste avgöras utifrån förutsättningarna i varje enskilt fall.
Inför planering och projektering av allmänna VA-anläggningar måste avvägningar ske av föroch nackdelar med lokala, mindre VA-verk jämfört med ledningsdragning till större verk. En
kommunal lösning av vattenfrågan i kombination med en lokal avloppslösning kan vara ett
möjligt alternativ för att lösa VA-frågan i områden med speciella förhållanden.
Den tekniska utvecklingen av såväl storskaliga som småskaliga VA-anläggningar går ständigt
framåt och de fördelar som idag finns med vissa typer av anläggningar kan mycket väl ändras i
takt med utvecklingen av alternativa anläggningar.
För att få en högre kapacitet på avloppsreningen föreslås att ett antal regionala reningsverk
byggs. De kan dessutom ersätta flera av de befintliga små reningsverken. Den konventionella
reningstekniken med mekanisk, biologisk och kemisk rening är generellt att föredra i större
sammanhang såväl ur ekonomisk som ur miljömässig synpunkt. Det pågår dessutom en
utveckling på avloppssidan med membranteknik i Europa som kan visa sig vara intressant för
gotländska förhållanden inte minst med tanke på Gotlands känsliga recipienter, eftersom det
renade vattnet har mycket låga utsläppshalter.
Generellt bör alltför små anläggningar för kommunal avloppsvattenbehandling undvikas, då
dessa blir mer störningskänsliga för fluktuationer i flöde och sammansättning. Drift och tillsyn
av små anläggningar orsakar normalt en högre kostnad per omhändertagen volym avloppsvatten jämfört med omhändertagande i större anläggningar. Det finns därför motiv att sträva
efter att överföra avloppsvatten från mindre anläggningar för behandling i större reningsverk
och därmed i förlängningen släppa ut det renade avloppsvattnet i bättre recipienter.
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Problemen med inläckage av ovidkommande vatten på avloppsnätet har aktualiserat
frågan om nya metoder för omhändertagande av dagvatten. Tekniska nämnden har ett
uppdrag att ta fram en dagvattenstrategi som när den är klar kommer att dockas in i del
B i denna plan. Dessutom pågår ett pilotprojekt för dagvatten i Roma.
Ledningssystem
Traditionella självfallsledningar är att föredra, då driftsäkerheten är bättre och kostnaden för
tillsyn lägre ju enklare teknik som användes. Pumpning behövs dock oftast vid längre
ledningsdragning. Pumpning på Gotland är oftast relativt billigt eftersom landskapet i regel är
flackt. Pumpstationerna bör koncentreras till ett begränsat antal punkter längs huvudledningen.
System med små pumpstationer på respektive fastighet som arbetar med låga tryck och klena
rördimensioner har under senare år använts både vid utbyggnaden inom Själsö och Axelsro.
Systemet är bra vid kuperade områden. Transport av spillvatten med tankbil till reningsverk bör
inte betraktas som en slutlig lösning.
Kretsloppsanpassning
Vatten- och avloppsförsörjningen är en avgörande faktor för bebyggelseutvecklingen på
Gotland. Som tidigare har nämnts är Region Gotlands principiella policy att avloppsfrågan i
första hand ska lösas genom anslutning till det kommunala VA-nätet, i andra hand till
gemensamhetsanläggning och i tredje hand genom enskild reningsanläggning. I 2 kap. 5 §
miljöbalken stadgas att alla som bedriver en verksamhet eller vidtar en åtgärd skall hushålla
med råvaror och energi samt utnyttja möjligheterna till återanvändning och återvinning. Detta
är ett uttryck för den s.k. kretsloppsprincipen. Vad gäller avloppshantering innebär detta bl.a.
att man bör verka för att möjliggöra återföring av näringsämnen ur avloppsslam till åkermark.
Även i Regionens vattenplan finns resonemang kring behovet av mera kretsloppsanpassade
system. Inom överskådlig tid kommer det också att ställas nationella krav på fosforåterföring
till åkermark.
I känsliga och perifera områden (t.ex. A1 och A3-områden och områden som omfattas av de
fördjupade översiktsplanerna) som inte bedöms vara möjliga att ansluta till det kommunala
nätet bör gemensamhetslösningar eftersträvas samt lösningar som bygger på skyddsåtgärder vid
källan (källsorterade avloppsfraktioner) och kretsloppsprincipen. Vinsterna är dels ett säkrare
grundvattenskydd, dels att det möjliggör lokal återföring av näringsämnen till åkermark.
Regionen har sedan lång tid utvecklat ett kretsloppsanpassat omhändertagande av avloppsvatten från hela samhällen. Uppsamling av avloppsvatten i dammar för lagring och därefter
bevattning på åkermark, har pågått sedan 1984 i Stånga och finns idag, under kommunalt
huvudmannaskap, på fyra platser (Stånga, Roma, Hemse och Väskinde). Dammar för långtidslagring av avloppsvatten finns i Träkumla och Havdhem, där vattnet efter lagring släpps till
recipient. ”Traditionella” reningsverk med rening i flera steg finns på 19 platser, medan
kommunala avloppsanläggningar av enklare utformning (slamavskiljare med markbädd eller
infiltration eller endast biodamm) finns på åtta platser.
Val av metod för omhändertagande är avhängigt ett flertal faktorer som mängden avloppsvatten
som skall omhändertas, avloppsvattnets innehåll, naturliga förutsättningar på platsen m m.
Erfarenheterna från modellen med lagringsdammar och bevattning av åkermark med
avloppsvatten är övervägande positiva. Vissa dammar har dock haft problem med täthet,
reningsresultat och kapacitet.
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På Fårö finns idag system för lokalt omhändertagande av slam från slutna tankar. Ytterligare
steg mot mer kretsloppsanpassade avloppslösningar skulle exempelvis kunna vara en övergång
till större andel biologiska-/komposteringstoaletter eller uppsamling av avloppsvatten till sluten
tank och lokalt omhändertagande även i andra områden och med effektivare metoder. Numera
finns extremt snålspolande teknik som leder till mindre omfattande transporter och en bättre
slamkvalitet när det gäller slam till sluten tank. Särskilda system för omhändertagande av denna
relativt sett rena fraktion skulle kunna utvecklas via lantbruket, i biogasprocesser eller liknande.
Hur detta skulle kunna organiseras bör förankras med lantbruksnäringen, lokala entreprenörer
och andra berörda. En viktig faktor är också att i planläggningen styra mot gemensamma och
kretsloppsanpassade system.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i uppdrag att ta fram en kretsloppsstrategi för
avloppsvatten som när den godkänts kommer att dockas in i VA-planen under del B.
1.11 Kommunal respektive enskild/privat VA-försörjning
Kommunalt/Regionalt VA
Med Region Gotland som huvudman finns som tidigare nämnts 51 verksamhetsområden för
vatten och/eller avlopp.11 700 fastigheter (inkl anslutna via gemensamhetsanläggningar) är
anslutna till det kommunala vatten- och/eller avloppsnätet. Inom verksamhetsområdena är cirka
35 000 personer folkbokförda.
Andel av befolkningen som har kommunal VA-försörjning har ett direkt samband med andelen
tätortsboende. I följande tabell redovisas en jämförelse mellan Gotlands kommun och riket i
helhet (2008).

Folkmängd
Andel tätortsboende
Andel anslutna till kommunalt vatten
Andel anslutna till kommunalt avlopp

Gotland
58 000
58 %
61 %
64 %

2010
Antal anslutna fastigheter
till kommunalt VA-nät
Visby
4 100
Övriga Gotland 8 450
Totalt
12 550

2000

1972

3 700
5 550
9 250

2 900
2 950
5 850

Levererad vattenmängd
(milj m3):
Visby
Övriga Gotland
Totalt

2000
2,8
1,4
4,2

1972
3,2
1,2
4,4

2010
2,2
1,3
3,5
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Riket
9 300 000
86 %
82 %
81 %

Av de totalt levererade 3,5 miljoner kbm/per år vatten baseras ca 85 procent på grundvatten.
Enskilt/privat VA
Ur tekniska förvaltningens register för slamtömning av enskilda avloppsanläggningar kan
utläsas följande (2008). Statistiken omfattar såväl permanentboende, fritidsboende och
verksamheter):
- antal anläggningar med trekammarbrunn (motsv för WC-anslutning), kommunal tömning
- antal anläggningar med tvåkammarbrunn (motsv för BDT-vatten), kommunal tömning
- antal slutna tankar för avloppsvatten, kommunal tömning
- antal gemensamma avloppsanläggningar, kommunal tömning
Antal fastigheter som omfattas av dispens för eget eller lokalt omhändertagande av slammet

Antal fastigheter med enskild avloppsanläggning, totalt

ca 7 200
ca 2 340
ca 2 330
ca 710
ca 1 250

ca 14 000

En säker siffra på antalet enskilda vattentäkter saknas (sedan 1975 gäller uppgiftsskyldighet
om upptagande av vattentäkt). SGU har f n registrerat cirka 5 300 borrade brunnar för vattenförsörjning. Uppskattningsvis finns ungefär lika många till som är äldre och inte registrerade.
Utöver dessa finns även ett antal grävda brunnar. Antalet anslutna fastigheter till kommunalt
vatten är högre än till kommunalt avlopp, vilket skulle kunna tolkas som att det finns färre
enskilda vattentäkter än avloppsanläggningar. Många fastigheter med kommunal vattenanslutning har dock även kvar den enskilda vattentäkten för visst bruk, framför allt om det
bedrivs djurhållning på fastigheten. Antalet privata vattentäkter som är i bruk uppskattas till
mer än 10 000. Vattenförbrukningen från privata vattentäkter beräknas till cirka 4 miljoner m3
per år (Vattenplan för Gotlands kommun 2005). Generellt sett är vattenkvaliteten i enskilda
vattentäkter ofta dålig. Det kan röra sig om bakteriepåverkan och saltvatteninträngning.
1.12 Restriktioner ur VA-synpunkt i kommunala dokument och vattenskyddsområden
Sedan den 1 augusti 2006 gäller Naturvårdsverkets allmänna råd om små avloppsanläggningar
för hushållsspillvatten (NFS 2006:7). Råden avser anläggningar som betjänar 1-40 hushåll. I
råden läggs stor vikt vid anläggningarnas funktion istället för som tidigare på anläggningarnas
konstruktion. Det är varje kommuns uppgift att bedöma vilka reningskrav som ska ställas i
olika områden inom kommunen. Utgångspunkten är att reningsbehovet kan variera i olika delar
av kommunen, både utifrån hälsoskydds- och miljöskyddsaspekter. Krav ställs även på att
avloppsanordningen skall vara fackmannamässigt utförd. Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan
också besluta om att tillståndet tidsbegränsas i det enskilda fallet.
Riktlinjer för enskilda avlopp (MHN § 154/2008)
Miljö- och hälsoskyddsnämnden har antagit riktlinjer för enskilda avlopp med utgångspunkt
från Naturvårdsverkets allmänna råd. Riktlinjerna har inarbetats i ”Planera för avlopp” som är
en handledning för användare. Av dokumentet framgår vad Region Gotland har bedömt vara
hög- respektive normal skyddsnivå när det gäller utsläppskrav på utgående avloppsvatten samt
var på ön de olika skyddsnivåerna gäller (bilaga 3). Förutom dessa skyddsnivåer finns det även
en nivå benämnd ”Särskilda skyddsområden”.
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Funktionskrav för enskilt avlopp på Gotland
Normal skyddsnivå
Hög skyddsnivå
Recipientskydd
- Minst 90 % reduktion av organiska ämnen (BOD7)
- Minst 70 % reduktion av fosfor (Ptot)

- Minst 95 % reduktion av organiska ämnen (BOD7)

- Minst 90 % reduktion av fosfor (Ptot) samt minst
40 % reduktion av kväve (Ntot)
- Utsläpp av avloppsvatten till grundvatten skall inte Kraven gäller
medverka till en ökad risk för människors hälsa.
- vid anläggande av större nya avloppsanläggningar
Vid infiltration i mark krävs därför minst 1 m
(5-40 hushåll) över hela Gotland
omättad zon under spridningsledning.
- Inom 100m från vattendrag och 300 m från strandlinjen i havsvikar som enligt vattenförvaltnings- Utsläpp av avloppsvatten till ytvatten och hav skall
uppnå badvattenkvalité där vattnet exponeras fritt.
förordningen inte når god ekologisk status
Särskilda områdeskrav
- Inom vattenskyddsområden och områden med kända problem och/eller konfliktrisker, A1-områden, råder
förbud mot utsläpp från vattentoalett (Vattenplan 2005)
- I områden där det är begränsade förutsättningar för enskild avloppsförsörjning och där det finns ett
exploateringstryck, A3-områden, tillåts endast gemensamma avloppslösningar (Vattenplan 2005).

Vilka områden som omfattas av de olika kravnivåerna framgår av karta bilaga 3.
Vattenplan (KF § 3/2005)
I Vattenplan för Gotlands kommun, fastställd av kommunfullmäktige 1996 och reviderad 2005,
redovisas vissa områden där restriktioner bedömts nödvändiga när det gäller avloppsutsläpp.
Dessa områden har utgjort en grund för att fastställa kravnivåerna i de ovan redovisade
riktlinjerna.
A1-områden är områden med kända problem och/eller konfliktrisker
A2-områden utgörs av de ”sårbarhetsklass 1-områden” som är rödmarkerade på sårbarhetskartan (bil 4 i Vattenplan för Gotlands kommun) och som inte omfattas av något av de andra begränsningsområdena, A1 eller A3.
A3-områden är områden med begränsade förutsättningar för enskild vatten- och avloppsförsörjning där det finns ett exploateringstryck.
Riktlinjer om krav på vattenutredning (BN § 51/2008)
Vid nyetableringar av bostäder med enskild vattenförsörjning ställer kommunen krav på
redovisning av bland annat vattentillgången enligt riktlinjer beslutade av byggnadsnämnden.
Detta sker vid lokaliseringsbedömningen vid förhandsbesked för bygglov och vid planläggning
(bilaga 4). Riktlinjerna anger vilka krav på undersökningar av vattentillgången som ska ställas
inom olika områden och bygger till stor del på grundvattentillgången enligt en reviderad
version av en grundvattenkarta från SGU (Sveriges geologiska undersökning). Det finns sex
olika typområden. I riktlinjerna anges att den vattenmängd som ska kunna redovisas är 600
liter/hushåll och dygn.
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Vattenskyddsområden
Enligt miljöbalken får länsstyrelsen eller kommunen fastställa vattenskyddsområde till skydd
för en grund- eller ytvattentillgång som utnyttjas eller som kan komma att utnyttjas för vattentäkt. För ett vattenskyddsområde skall meddelas sådana föreskrifter om inskränkningar i rätten
att förfoga över fastigheter inom området som behövs för att tillgodose syftet med området.
Frågor om vattenskyddsområden reglerades tidigare främst i Vattenlagen. På Gotland finns 20
skyddsområden (varav 18 med kommunal huvudman) fastställda enligt vattenlagen (som
särskilda beslut om skyddsbestämmelser eller som restriktioner inskrivna i vattendomar) och
ett, för Tingstäde Träsk, som har fastställts av kommunen med stöd av miljöbalken. För
ytterligare ett fåtal vattentäkter finns förslag till vattenskyddsområden upprättade. För VisbyVibble grundvattentäkter pågår en översyn av skyddsområdet och bestämmelserna. Bästeträsk
har genom regeringsbeslut fått benämningen ”skyddsområde” med stöd av miljöskyddslagen.
Generellt sett finns behov av att långsiktigt säkra befintliga och planerade vattentäkter både vad
gäller långsiktiga avtal med andra fastighetsägare samt långsiktigt skydd av vattentäkter.
Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt har beslutat om åtgärdsprogram enligt
5 kap. 5 § miljöbalken och 6 kap. 1 § förordningen (2004:660) om förvaltning av kvaliteten på
vattenmiljön. En av åtgärderna rör inrättande av vattenskyddsområden. Kommunerna behöver
inrätta vattenskyddsområden med föreskrifter för kommunala dricksvattentäkter som behövs
för dricksvattenförsörjningen så att dricksvattentäkterna långsiktigt bibehåller en god kemisk
respektive kvantitativ status. Utöver detta har man i de nationella miljömålen uttalat behovet av
ett långsiktigt skydd av vattentäkter. Målsättningen var att relevanta avgränsningar av vattenskyddsområden med relevanta och entydiga föreskrifter skulle finnas för alla kommunala
vattentäkter år 2015. Reservvattentäkter eller områden för sådana skall också finnas utpekade
och ha relevant och långsiktigt skydd senast år 2015.
Generella myndighetsbeslut
Miljö och hälsoskyddsnämnden är såväl tillståndsgivande myndighet som tillsynsmyndighet
när det gäller enskilda avloppsanläggningar. Utifrån kännedom om rådande VA-förhållanden
har miljö och hälsoskyddsnämnden för närvarande två beslut om generella restriktioner att
beakta vid tillståndsprövning. Principområdena omfattar dels ett område kring Ajkes träsk,
Fårö (MHN § 27/2006), dels ett område kring Åminne, Gothem (MHN § 57/2008). Vid
nybyggnation inom principområde likställs krav med de bestämmelser som gäller för
anläggande av avlopp inom sekundärzon för vattenskyddsområde (avstånd mellan högsta
grundvattenyta eller berg och spridningsledningar bör ej understiga 2 meter samt att de
infiltrerbara jordlagren bör ha en mäktighet av minst 2 meter).

1.13 Taxefrågor för allmän VA-anläggning: enhetlig taxa – särtaxa
Frågor rörande avgift för anslutning till och nyttjande av allmän VA-anläggning regleras i Lag
om allmänna vattentjänster (§ 24 – 38). Utgångspunkten är att all kommunal VA-utbyggnad
skall finansieras genom uttagande av anläggningsavgifter av berörda fastighetsägare. Om
särskilda förhållanden gör att kostnaderna för en viss fastighet kraftigt avviker från andra
fastigheter, skall avgifterna bestämmas med hänsyn till skillnaderna (särtaxa). Möjligheten att
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fastställa särtaxa för ett visst område har tidigare ansetts vara mycket begränsad. Högsta domstolen har i två avgöranden godtagit särtaxor med förhöjd anläggningsavgift för vissa fastigheter där förhållandena (svåra markförhållanden respektive stort avstånd till ledningsnätet)
avsevärt fördyrat VA- försörjningen till fastigheterna. Regeringen har tidigare uttryckt att så
små kostnadsskillnader som 15-20 procent normalt inte utgör skäl för att fastställa en särtaxa.
En svårighet för VA-huvudmannen att tillämpa reglerna om särtaxa bedöms vara att kunna
fastställa den ”normalkostnad” som kostnaderna i de olika områdena skall jämföras med.
I praktiken har det visat sig att på Gotland är det svårt att använda möjligheten till särtaxa då
vissa tidigare utbyggnader varit mycket dyra i förhållande till den genomsnittliga kostnaden.
Inom Region Gotland har principen tidigare varit att anslutning till kommunalt VA i huvudsak
varit frivilligt. Vissa fastighetsägare har valt att inte ansluta sin fastighet och avgift har då inte
tagits ut förrän faktisk anslutning skett. Detta har inneburit dels att utbyggda ledningar inte har
utnyttjats optimalt dels att det kan gå lång tid från investering till dess avgifter kommer in.
Den antagna planen för VA-utbyggnad på Gotland innebär omfattande investeringar för
kommunen som inte skall belasta skattebetalarna utan VA-kollektivet. För att investeringarna
inte på ett oacceptabelt sätt skall drabba de redan anslutna fastigheterna måste en striktare
tillämpning av tillkommande fastighetsägares betalningsskyldighet ske. När en förbindelsepunkt upprättats skall en anläggningsavgift tas ut från fastighetsägaren. Detta förutsätter dock
att verksamhetsområde fastställs.
1.14 Diskussion kring strategier inför den framtida kommunala VA-planeringen

Reinvesteringsbehov
Långsiktigt innebär ”uppskjutna” reinvesteringar att underhållet av VA-infrastrukturen
kommer att kosta stora pengar i framtiden. Av denna anledning är det angeläget att utveckla
planeringen av reinvesteringarna och hur medel sätts av för insatserna. Angelägna projekt för
reinvesteringar utgör dels dricksvattenledningen mellan Tingstäde och Visby, dels
vattenledningssystemet i Visby. Dricksvattenledningen mellan Tingstäde och Visby är en
förutsättning för hela Visby och delar av södra Gotland (åtminstone sommartid). Den är 2,1 mil
lång och skulle vid anläggande i dag kosta ca 40 - 50 milj. Det pågår en utredning om hur den
skall säkerställas för framtiden. Vattenledningssystemet i Visby innerstad som i år fyller 89 år
börjar bli föråldrat och är i behov av förnyelse så att de framtida underhållskostnaderna för
akutåtgärder inte skall bli för höga. Konsekvenserna märks främst genom ökande risker för
olika avbrott och översvämningar. Även riskerna för mera omfattande samhällsekonomiska
konsekvenser, exempelvis i form av vattenburna sjukdomsutbrott till följd av överföring av
föroreningar till dricksvattnet, ökar då underhållet blir eftersatt.
Förslagsvis skulle planen kunna kompletteras med en figur som visar hur stor del av de totala
VA-investeringarna som är reinvesteringar. Det skulle då bli lättare för läsaren att förstå hur
stor del av avsatta medel som är tänkt att gå till upprustning av befintliga nät och anläggningar.
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Därför har tabellen ”Plan för kommunal VA-utbyggnad 2014-2022 ” i det nya förslaget
kompletterats med en rad som tydligare anger vad som utgör reinvesteringar.
Utbyggnad i Visby
Nya områden med bostäder planeras på flera håll i Visby. Utbyggnaden motsvarar omkring
7 000 lägenheter, vilket ger ytterligare anslutningar motsvarande cirka 25 000 pe (personekvivalenter).Visby avloppsreningsverk har i dag tillstånd att ansluta 60 000 pe. Belastningen
är vid högsäsong ungefär 53 000 pe vilket möjliggör anslutning av ytterligare motsvarande ca
7 000 pe (ca 2000 lägenheter). Det innebär att den planerade utbyggnaden motsvarar en ökning
av belastningen med totalt cirka 50 % mot i dag. Detta kommer att medföra behov av stora VAinvesteringar. Utbyggnaden av bostäder sträcker sig över lång tid, men planering,
tillståndsansökan och projektering av den framtida VA-infrastrukturen är tidskrävande
och behöver påbörjas inom en snar framtid. Med en prognos på byggandet av bostäder för
ca 700 pe/år (200 lgh/år) samt övriga anslutningar motsvarande 50 pe/år behöver utbyggnaden
av avloppsreningsverket vara färdig om ca 10 år. Tillståndsansökan bör sändas in senast under
2017. De planer som idag finns på byggandet av ett bryggeri samt en kryssningskaj kan, om de
realiseras inom de närmaste åren, kräva att utbyggnaden av Visbys VA-verk tidigareläggs.
VA-strategin
Tekniska nämndens VA-strategi från 2008 anger bl a att ett stort nytt avloppsreningsverk för
hela sydöstra Gotland skall ersätta de mindre verken. Denna lösning förefaller inte möjlig med
de förutsättningar som gäller i dag. En översyn av strategin via en extern kunnig konsult borde
inrymmas i VA-planen. En målsättning bör vara att integrera VA-strategin med andra
strategiska plandokument. På så vis erhålls en strategisk plan för Region Gotlands VAsystem som skulle passa väl in i den struktur som redovisas i det övergripande styrdokumentet
”Strategisk plan och budget”. Ett problem med detta är att många av dessa planer är
komplexa och att framtagandet sker under en lång tid, inte sällan flera år, vilket leder till
att det är svårt, för att inte säga omöjligt, att uppnå en total integrering.
VA-kollektivets resurser
Med tanke på de stora exploateringar som planeras både i Visby och på andra håll, förefaller
det inte möjligt att VA-kollektivet (nuvarande abonnenter) skall stå för hela kostnaden för
utbyggnad av verken då det samtidigt finns stora behov av reinvesteringar. En möjlighet skulle
då vara att exploatörer som vill bygga nya bostäder, via upprättande av avtal, står för en del av
dessa kostnader, utöver taxan.
Den första VA-planen omfattade inte hela investeringsbudgeten för VA, utan bara
utbyggnaden. Då gick den också att följa eftersom det fanns utrymme för andra mer eller
mindre akuta åtgärder utanför själva planen. Det vore en stor fördel om det kunde finnas en ”fri
pott” för obestämda åtgärder. Generellt behövs en flexibilitet för investeringarna som inte är
öronmärkta för specifika projekt. Detta ökar också sannolikheten för att VA-planen ska kunna
hållas, vilket skulle vara en styrka t ex vid processer i VA-nämnden.
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Konsekvenser för detaljplaner och bygglovhantering
För att få ett sammanhängande system för hela samhällsutvecklingen behöver konsekvenser
och eventuella möjligheter att ta hänsyn till större förskjutningar i planen belysas. Det är
därför viktigt att VA-planen synkroniseras med den kommunala översiktsplanen,
fördjupade översiktsplaner samt detaljplaner. Under de närmaste åren kommer
fördjupade översiktsplaner att arbetas fram för de större tätorterna och det är då
angeläget att den föreslagna utvecklingen ligger i linje med den planerade kommunala
VA-utbyggnaden. Ett led i detta är att del A i VA-planen ses över vartannat år istället för
som idag vart fjärde år för att kunna möta nya planeringsförutsättningar.
I och med att en reviderad VA-plan antas görs omprioriteringar som får konsekvenser för hur
den framtida byggproduktionen ska hanteras. Omprioriteringarna i VA-planen påverkar
detaljplaneläggning och pågående bygglovhantering. I somliga områden där kommunal VAanslutning varit planerad i närtid har förutsättningarna ändrats så att genomförandet skjutits upp
till en mer avlägsen framtid. Rent generellt kan förskjutningar på mer än tre år vara förödande
för ett detaljplaneprojekts genomförande. I dagsläget saknas till stor del strategi, rutiner och
handlingsberedskap för hur detaljplaner, såväl påbörjade som nya, ska hanteras inom de
områden där anslutning till kommunalt VA inte är möjlig inom en treårsperiod. Tänkbara
strategier kan vara att stoppa detaljplaner och bygglov inom vissa områden i avvaktan på
kommunal VA-utbyggnad eller att öppna upp för gemensamma eller enskilda anläggningar
som anpassas för senare anslutning till det kommunala nätet. eller någon annan strategi för att
hantera påverkan från försening eller omprioritering av VA-planen.
Det bör också påpekas att det finns en del exploateringsprojekt som kan förverkligas utan
kommunal anslutning eftersom projektet i sig finansierar såväl vatten (avsaltning) som avlopp
(egen membranlösning) både när det gäller anläggande och drift.
Klimatanpassning
Det är viktigt att samhällsplaneringen tar hänsyn till kommande klimatförändringar. Det
gäller inte minst VA-frågan när det gäller projektering av såväl det kommunala nätet
som enskilda avloppsanläggningar. Detta kommer att behandlas mer ingående i arbetet
med den kommande dagvattenstrategin.
Enskilda anläggningar
Parallellt med den kommunala VA-utbyggnaden ökar antalet enskilda anläggningar
kontinuerligt. Ökningen hör samman med den bebyggelsestruktur som finns på Gotland med
spridd bebyggelse delvis utanför detaljplanelagt område. De enskilda anläggningarna ger
upphov till en stor volym slam som måste tas omhand. I dagsläget uppgår slammängden till en
stor volym från enskilda anläggningar. Planen borde därför även redovisa utvecklingen av
antalet enskilda anläggningar och därtill konsekvenserna av denna utveckling, då ökande antal
anläggningar också innebär ökande mängder slam som ska hämtas och omhändertas. Detta
kommer närmare att beröras i den kommande kretsloppsstrategin för avloppsvatten.
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Slutsatser i samband med workshop 23 sep 2013
Vid det seminarium/workshop som anordnades för i första hand politiker från regionstyrelsen
och berörda nämnder redovisas synpunkter som ett resultat av den dialog som genomfördes i
gruppform
• Skyddet av grundvattnet har högsta prioritet
• VA-planen har större betydelse än översiktsplanen för Gotlands framtida utveckling
• Avsaltning av havsvatten genom membranteknik måste bli en del i den framtida
kommunala vattenförsörjningen för att motverka den vattenbrist som uppkommer under
sommarsäsongen
• Storskalig VA-utbyggnad måste kompletteras med småskaliga kretsloppsanpassade
lösningar i områden där förutsättningar finns och där det sannolikt aldrig kommer att bli
ekonomiskt försvarbart att bygga ut kommunalt VA.
• Viktigt att fundera över fördelningen av resurser när det gäller nyinvesteringar av VAinfrastruktur kontra reinvesteringar av befintlig VA-infrastuktur. Skall vi arbeta med
förebyggande åtgärder eller bara genomföra renoveringar när det uppkommer läckor på
ledningsnäten
• Finna metoder och incitament för att på olika sätt minska hushållens vattenförbrukning,
t ex genom installation av vattenmätare i bostäder eller genom annan konstruktion av
VA-taxan
• Ett stort problem är belastningen av inläckande dagvatten på VA-näten. Utred
möjligheten till LOD-system t ex i samband med planläggning av nya bostadsområden.
• Uppmuntra samfällda/gemensamma lösningar som kan anslutas till det kommunala VAnätet
• Sök metoder för att reducera kopparinnehållet i avloppsslammet så att slammet kan tas
tillvara inom jordbruket
• Utsläpp av bekämpningsmedelsrester och andra miljöstörande ämnen måste på alla sätt
förhindras
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2.

P LAN

2.1

Arbetssätt vid översynen och förändringar jämfört med den ursprungliga planen

FÖR UTBYGGNAD

Planens upplägg och struktur följer i stort den ursprungliga planen som antogs av dåvarande
kommunfullmäktige i juni 2002 (reviderad 2006 och 2010). Ett antal områden har tagits bort
och några har förändrats till sin omfattning. De deltagande förvaltningarna har bedömt
områdena utifrån sina ansvarsområden och kriterier. Därefter har en sammanvägning gjorts.
Resultatet har blivit en prioriteringslista utifrån behovet av en kommunal VA-utbyggnad inom
de olika områdena.
I den nuvarande VA-planen har infrastruktursatsningarna lagts ut över en längre tidshorisont
varvat med planerade anslutningar av områden som kan bli aktuella för anslutning genom den
successiva utbyggnaden av VA-infrastrukturen. I den nu aktuella planen har förutom
ovanstående även en kraftsamling av utbyggnaden av infrastruktur i form av vatten- och
reningsverk, regionala ledningar samt behövliga reinvesteringar gjorts. Orsaken till den längre
investeringsperioden är att få en bättre balans i VA-ekonomin för täckning av de omfattande
och kostnadskrävande investeringarna.
2.2

Kriterier för prioriteringar

För att den fortsatta VA-utbyggnaden skall styras av ett övergripande samhällsbehov och önskvärd bebyggelseutveckling har ett antal kriterier legat till grund vid den sammanvägning som
lett fram till ett prioriterat utbyggnadsprogram • ”bebyggelsetryck” - områden som under senare år haft många bygglovsansökningar/förhandsförfrågningar, och där önskemål om bebyggelse bedöms vara fortsatt starkt
• efterfrågan på kommunal VA-försörjning, t ex områden som periodvis måste försörjas med
distribuerat vatten på grund av vattenbrist
• A-områden i fastställd vattenplan (områden med kända VA-problem, rödmarkerade i
sårbarhetskartan eller områden med begränsade förutsättningar för enskilda lösningar)
• vattenskyddsområden
• antal berörda fastigheter
• utbyggnadsmöjligheter med hänsyn till olika gällande restriktioner (gällande planer/avsaknad av planer, flygbuller, strandskydd, naturskydd, fornminnesskydd, andra skyddszoner
såsom vindkraft mm)
• befintliga kommunala VA-verksamhetsområden, svårighetsgrad att utvidga befintligt VAverksamhetsområde/ansluta till befintliga VA-verk
• önskvärd bebyggelseutveckling utifrån översiktsplan och fördjupade översiktsplaner
• område med stort behov av sanering av enskilda avlopp
2.3

Planerad VA-utbyggnad områdesvis

Övergripande strategi
Den uppskattade kostnaden för att trygga Gotlands vattenförsörjning på lång sikt uppgår
till cirka 150 miljoner kronor, fördelat 2014-2020. Den övergripande strategin är att
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bygga ut ett sammanhängande nordligt nät – ”norra linan” - respektive ett sydligt nät –
”södra linan” - och knyta ihop dessa. De vattentäkter som finns idag bedöms inte räcka
till för den framtida utvecklingen på ön. Därför planeras ett större avsaltningsverk för
Östersjövatten att byggas i Visby. För den storskaliga avloppsreningen på den norra
linan svarar Slite avloppsreningsverk medan ett framtida avloppsreningsverk i
Klintehamn svarar för reningen på den södra linan.
Vattenförsörjningen för norra Gotland föreslås ske genom anslutning av Tingstäde
vattenverk till Slite vattenledningssystem. Detta kommer bland annat att möjliggöra ökad
distribution till Ire och Lickershamn från och med 2016. Genom att förstärka överföringledningarna från Slite till Lickershamn med ett antal tryckstegringsstationer säkras
tillgången på vatten hela vägen. En renovering av Tingstäde vattenverk till ”dagens
standard” bör göras för att säkra vattenförsörjningen på ”den norra linan”. Befintlig
ledning Visby – Tingstäde ersätts med en klenare som reserv för hopkoppling mellan
Norra och Södra linan.
I Visby produceras vatten i Langes hage, Furulund, Follingbo och Skogsholm. Som ett
komplement till avsaltningsverket i Visby föreslås att ett mindre avsaltningsverk byggs på
sydvästra Gotland, eventuellt i Kvarnåkershamn. Detta säkerställer ett tillskott av vatten
i den södra linan och ersätter befintliga vattentäkter av dålig kvalitet. Färdigställandet
2017 stämmer överens med avloppsutbyggnaden till Burgsvik och Klintehamns ARV.
I bilaga 5 redovisas planerade åtgärder för ”norra linan” och i bilaga 6 motsvarande för
”södra linan”. I syfte att ange en helhet finns i bilaga 6 angivet överföringsledningarna
Burgsvik-Nisse respektive Kvarnåkershamn-Klintehamn som också redovisas som
separata projekt i avsnitt 2.7 nedan.
Visbyområdet
Stora investeringar har nyligen gjorts såväl på Visbys avloppsreningsverk som på Bingeby
vattenverk. För att avlasta pumpstationerna vid Kneippbyn planeras åtgärder vid Lunds övreKneippbyn under 2013 eller under 2014. De södra delarna av VA-utbyggnaden i KneippbynYgne har skjutits fram på obestämd tid i avvaktan resultatet av miljöprövningen rörande Tofta
skjutfält. Insatserna i Kneippbyn-Ygne har tidsatts till 2018-2019 2021-2022 vilket är senare än
i tidigare plan.
Tingstäde-Slite-Lärbro-Hangvar-Ihre-Lickershamn
Slite nya avloppsreningsverk färdigställdes under 2010. Nybyggnaden har kraftigt fördyrats
och slutkostnaden uppgick till drygt 60 mnkr. VA-ledningen Slite-Lickershamn har nyligen
färdigställts så ock det interna VA-nätet i Lickershamn. För Ire har en anslutningspunkt till
VA-nätet upprättats. Planer finns för ny bebyggelse i Kappelshamnsområdet. En kommande
utredning får visa hur VA-frågan lämpligen skall lösas. En förutsättning för att kunna säkerställa en god vattenkvalitet för vattenförsörjningen från Tingstäde mot Visby och mot Lickershamn är att Tingstäde vattenverk renoveras, en åtgärd som planeras genomföras 2014-2016
2016-18. Under 2013-2014 kommer vattenverket dessutom att kompletteras med ett UV-filter.
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Fårösund
En utveckling av Fårösundsregionen kräver att Fårösunds avloppsreningsverk, som anlades i
början av 1970-talet, byggs ut/om alternativt ett nytt verk på ny plats på grund av den dåliga
recipienten. Dessa insatser planeras att inledas 2016. Vattenförsörjningen till Fårösund sker
idag via uttag från Hau Träsk med rening i vattenverket i Hau. Vattenkvaliteten i Hau Träsk är
inte tillräckligt bra. Ett framtida utnyttjande av Bästeträsk kommer att ge ett nödvändigt
tillskott till vattenförsörjningen i Fårösundsområdet och i samma skede läggs vattenverket i
Hau ned. En ny dom för uttag av vatten ur Bästeträsk meddelades av mark- och miljödomstolen
hösten 2009. Vattenverket i Hagen (Fårösund) kommer därmed att ersättas.
Fårö
I samband med arbetet med den fördjupade översiktsplanen för Fårö har en VA-utredning tagits
fram. Stundtals sker en överbelastning på de kommunala VA-anläggningarna under sommarsäsongen. Under 2014 och 2015 planeras insatser för åtgärder i det kommunala avloppsreningsverket i Sudersand. Någon överledning av avloppet till Fårösund bedöms i nuläget inte vara
realistiskt. När det gäller vattenförsörjningen kan kommunala avsaltningsanläggningar vara en
möjlig lösning.
Tofta-Klintehamn-Djupvik
Till Klintehamns avloppsreningsverk leds kommunalt avloppsvatten från Tofta i norr till
Djupvik i söder. Reningsverket, som byggdes i mitten av 1970-talet och är dimensionerat för
8 000 pe, tar även emot slam från mindre reningsverk och enskilda avlopp. Åtgärder planeras
för att höja reningsverkets kapacitet till 20 000 pe i form av en utbyggnad av ett kvävereningssteg och möjligen i framtiden en rötkammare för slambehandling. Planen föreslår en
omfattande utbyggnad av avloppsreningsverket i Klintehamn under 2015-2019 2014-2017 för
omhändertagande av allt kommunalt avloppsvatten från Tofta i norr till Burgsvik i söder.
Samtidigt läggs avloppsreningsverken i Kvarnåkershamn och Burgsvik ned.
Kvarnåkershamn-Hagsarve-Nisseviken-Näs-Burgsvik-Havdhem
Kvarnåkershamns avloppsreningsverk är dimensionerat för 1000 pe. I enlighet med nuvarande
VA-plan har Nisseviken under 2012 anslutits till det kommunala VA-nätet i Kvarnåkershamn.
Kvarnåkershamn avloppsreningsverk har en bra placering och utsläppspunkt med tanke på
recipientförhållandena och det har därför bedömts kunna ta emot inkommande avloppsvatten i
väntan på utbyggnaden av Klintehamns avloppsreningsverk samt anslutningen dit. Det fanns
även ett föreläggande från miljö och hälsoskyddsnämnden att ansluta Hagsarve avloppsnät till
Kvarnåkershamn, vilket i planenligt genomfördes under 2012. Utbyggnaden av
sträckningarna Kvarnåkershamn-Klintehamn samt Burgsviken-Nisseviken har tidigarelagts till 2017 för att möjliggöra en snar lösning av VA-frågan i den södra linan.
För att trygga den framtida vattenförsörjningen på södra Gotland planeras ett
avsaltningsverk att byggas på sydvästra Gotland, eventuellt i Kvarnåkershamn.
Ljugarn-Östergarnslandet
Ljugarns avloppsreningsverk är dimensionerat för 2000 pe. Under sommaren är verket fullt
belastat. För den framtida utvecklingen har diskussioner förts om avloppsvattnet från
Östergarnslandet skall ledas till Ljugarn. I så fall måste ett nytt reningsverk byggas i Ljugarn på
en annan plats än där verket är placerat idag. En överledning från Katthammarsvik
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till Ljugarn kan också motiveras av att tillsynsmyndigheten aviserat att det krävs förbättringar
av Katthammarsviks ARV. Eftersom vattentillgången generellt är begränsad på Östergarnslandet skulle en vattenledning kunna läggas parallellt med en framtida avloppsledning mellan
Ljugarn och Katthammarsvik. Av kostnadsskäl prioriterar planen i första hand att VA-frågan på
Östergarnslandet löses genom enskilt vatten eller avsaltning av havsvatten i kombination med
lokala avloppslösningar, till exempel minireningsverk.
I Ljugarns avloppsreningsverk planeras en uppgradering under 2020-2022 2019-22. Enligt VAstrategin skall Katthammarsvik, Lye, Garda, När, Etelhem och Stånga anslutas till den nya
anläggningen. Vattenförsörjningen för Ljugarn har säkerställs temporärt genom omläggning av
ca 2 kilometer ledning samt tryckstegring. På längre sikt krävs ytterligare åtgärder för att trygga
vattenförsörjningen i Ljugarnsområdet.
Övriga områden
I tidigare plan för kommunal VA-utbyggnad (2006) fanns Roma Kyrkby inlagd för åtgärder
under 2009-2010. Denna tidpunkt har flyttats fram i den nya planen till 2016-2017 2017-2019
(i enlighet med VA-dom). Huvudorsaken till förskjutningen i tid är att fördyringen av
utbyggnaden av Slite avloppsreningsverk medfört att det inte funnits ekonomiska förutsättningar för åtgärder i Roma Kyrkby.
Nya vägar för att trygga VA-försörjningen
Parallellt med utbyggnaden av ledningsnät och ny- och ombyggnad av reningsverk genomförs
undersökningar i syfte att hitta nya vattentäkter för att trygga vattenförsörjningen. Tekniken går
ständigt framåt inom VA-sektorn vilket medför att förutsättningarna för den långsiktiga VAförsörjningens lösning kan förändras radikalt över tiden. Exempel på detta, och som kan bli
aktuellt i områden där vattenförsörjningen inte kan lösas på andra sätt, är storskalig avsaltning
av havsvatten. I samband med Cementa AB:s ansökan om tillstånd till fortsatt täktverksamhet
(tillstånd meddelat 2010-10-01för 10 år) i Sliteområdet har en dialog inletts mellan Region
Gotland och Cementa om företagets roll och eventuella åtaganden i syfte att medverka till att
säkerställa den långsiktiga kommunala vattenförsörjningen.
2.4 Utbyggnadstakt
Den kommunala VA-utbyggnaden utgår från 80-talet bedömda områden, där behov av gemensam VA-försörjning av olika skäl föreligger. Områdena är spridda över hela Gotland, och
varierar i omfattning från 10-talet fastigheter till flera hundra. Eftersom planen sträcker sig över
en så lång tidsperiod finns det flera osäkerhetsfaktorer, såväl praktiska som ekonomiska. En
osäker faktor som redan har och även framöver kan påverka genomförandet av planen är hur
VA-nämnden kommer att hantera framtida framställanden om föreläggande mot regionen om
VA-anslutning. Även om gemensamma VA-anläggningar på sikt skall bekostas av nyttjarna via
anläggningsavgifter och taxor erfordras i initialskedet omfattande investeringar, pengar som
regionen får ligga ute med under inte sällan lång tid. För det praktiska genomförandet måste
resurser finnas tillgängliga för såväl projektering som utförande av anläggningarna.
I avsnitt 2.7 redovisas en översiktlig plan för de kommande årens planerade VA-satsningar.
Stora investeringar kommer att läggas på renovering av befintliga verk och utbyggnad av
överföringsledningar. Utbyggnaden möjliggör i sin tur inkoppling av lokala nät utmed
överföringslednings sträckning. Det är inte möjligt att i detalj redovisa vilka specifika områden
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som kommer att anslutas till ledningsnätet och därmed är det inte heller möjligt att kvantifiera
kommande intäkter i form av anläggningsavgifter. Genom att VA-planen, (del A), revideras
vartannat vart fjärde år är det dock möjligt att anpassa utbyggnaden utifrån nya ekonomiska
och andra förutsättningar som kan dyka upp under tidens lopp.
2.5

Underhåll av befintlig VA-infrastruktur

Gotlands kommunala ledningsnät för vatten och avlopp har successivt byggts ut sedan de första
ledningarna las ner i Visby under 1920-talet. Idag belastas ledningsnäten också av en stor
mängd ovidkommande vatten. Upprustning och underhåll av det befintliga nätet är därför en
viktig del av VA-verksamheten som måste ske parallellt med den pågående utbyggnaden och
det är därför nödvändigt att årliga medel avsätts i budgeten för dessa behov. Kraven på översyn
och underhåll av befintligt ledningsnät framgår bland annat av villkor för tillståndsgivna
reningsverk.
För att få en uppfattning om storleken när det gäller reinvesteringar kan följande räkneexempel
göras: Totalt finns det 1325 kilometer huvudledningar på Gotland (vatten, avlopp och
dagvatten). Ledningskostnaden uppgår till ca 1000 kr per meter vilket med 75 års avskrivningstid motsvarar ett reinvesteringsbehov på 17,5 miljoner kr/år. Det finns 24 mindre och 4 större
avloppsreningsverk där investeringskostnaderna uppskattningsvis uppgår till 3 respektive 60
miljoner kronor. Med en avskrivningstid på 25 år ligger därmed reinvesteringskostnaden på
12,5 miljoner kr/år . Dessutom finns det 49 vattenverk/reservoarer av skiftande storlek där
motsvarande kostnad för reinvestering uppgår till uppskattningsvis 10 miljoner kr/år.
Sammantaget betyder det en reinvesteringskostnad på totalt ca 40 miljoner kr/år för att
garantera en säker VA-verksamhet i ett långsiktigt perspektiv.
2.6

Fårö, Östergarnslandet och Storsudret – behov av särskilda utredningar

Att lösa VA-frågorna för Fårö, Östergarnslandet och Storsudret är svårt och kräver särskilda
utredningar vilket också gjorts inom ramen för det pågående framtagandet av fördjupade
översiktsplaner för områdena.
Fårö
Problem med vattenförsörjningen föreligger inom stora delar av Fårö. I fördjupad översiktsplan
för Fårö (antagen 1995-02-13) sägs att ”från kommunens sida anser man att en fortsatt
utbyggnad av fritidsbebyggelsen är ett medel för att hindra en fortsatt tillbakagång av service
och arbetstillfällen i glesbygden”. Bebyggelsetrycket är inom vissa områden på Fårö högt vilket
kan komma att förstärkas av en eventuell framtida fast förbindelse mellan Fårö och Gotland.
För att kunna genomföra en fortsatt utbyggnad av fritidsbebyggelse men även för att klara VAfrågorna för befintlig bebyggelse måste VA-försörjningen för Fårö lösas i ett långsiktigt
perspektiv. En särskild VA-utredning har tagits fram inom ramen för översynen av den
fördjupade översiktsplanen för Fårö. FÖP Fårö 2010-2025 har under 2012 varit ute på samråd
och beräknas vara antagen under 2013 antogs av regionfullmäktige i februari 2014.
Östergarnslandet
Stora delar av Östergarnslandet kännetecknas av vattenbrist. Även den kommunala vattentäkten
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i Katthammarsvik är otillräcklig, och transport av vatten för att klara behovet sker i stort sett
varje sommar. Möjligheten att säkerställa vattenförsörjningen genom en regional vattenledning
utgör ett av framtida möjliga alternativ för att få till stånd en långsiktig lösning. Med hänsyn till
de stora investeringar detta medför är det angeläget att sträckning, dimensionering och
utformning i övrigt medger ett högt utnyttjande.
I Herrvik planeras en lösning av avloppsfrågan VA-frågan i privat regi med stöd av Leadermedel medan vattenfrågan kommer att lösas av regionen med vidare anslutning till
Katthammarsvik.
Även i den fördjupade översiktsplanen för Östergarnslandet (antagen 1995-02-13) anges,
liksom i den för Fårö, att ”från kommunens sida anser man att en fortsatt utbyggnad av
fritidsbebyggelsen är ett medel för att hindra en fortsatt tillbakagång av service och arbetstillfällen i glesbygden”. Ett visst bebyggelsetryck finns inom delar av Östergarnslandet. Även
här krävs ett säkerställande av VA-försörjningen såväl för utveckling av ny bebyggelse av
större omfattning som för befintlig bebyggelse. En översyn av den fördjupade översiktsplanen
för Östergarnslandet har precis inletts. planeras att inledas under 2013 är påbörjad och
kommer att presenteras under samrådet till FÖP Östergarnslandet.
Storsudret
På Storsudret finns starka natur- och kulturvärden. Eftersom trycket på nybyggnad av fritidshus
är starkt är det också önskvärt, för att bibehålla och utveckla arbets- och servicesituationen, att
bebyggelsen lokaliseras till områden där konflikter med såväl de areella näringarna som med de
höga bevarandevärdena undviks. Strategin för bebyggelseutvecklingen är en koncentration till
området Burgsvik-Hamra där det finns en utbyggd VA-infrastruktur.
Det avloppsreningsverk som finns i Burgsvik har idag kapacitet för 1000 pe, vilket inte är
tillräckligt för avloppsförsörjningen på Storsudret under sommarsäsongen. Problemet förstärks
av Burgsvikens begränsade möjlighet att fungera som recipient. Även den kommunala
vattenförsörjningen är otillräcklig sommartid. I Vattenplanen är stora delar av Storsudret
markerade som områden med begränsade förutsättningar för vatten- och avloppsförsörjning där
exploateringstrycket är högt. En framtida önskvärd utveckling av Storsudret kräver, liksom på
Fårö och på Östergarnslandet, att VA-frågan löses långsiktigt. Detta är också utgångspunkten i
FÖP Storsudret och Burgsvik 2010-2025 som nyligen antogs av regionfullmäktige. I planen
presenteras en möjlig bebyggelseutveckling för ca 400 nya enheter, varav cirka 200 i Burgsvik.
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2. 7 Plan för kommunal VA-utbyggnad 2014-2022
(Rev. 2014-02-28)

= Vatten

= Avlopp

=V+A

2014 2015 2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022

Fårö vattenförsörjn.

2,0

3,0

2,0

12,0

5,0

3,0

1,0

4,0

Fårösund/ Bäste vattenverk inkl. VA-ledn. 16,0

7,0

23,0

Fårö-Sudersand ARV
Fårösund ARV
Ihre

10,0
10,0

15,0

5,0

Lärbro- Slite

3,5

3,5

0,5

0,5

Tingstäde-Visby V-ledn.
Gotlands vattenförsörjning

2,5

2,5

Lickershamn vattenverk mm
Tingstäde vattenverk, UV

20,0

10,0

1,0

0,5

0,5

4,0

13,0

1,0
20,0

45,0

45,0

Kneippbyn-Ygne, etapp 5

1,5

Gnisvärd VA-utbyggnad
VH Botmun 1:90 + Hallbr 1:10

2,0

3,5

5,0

5,5

0,5
5,0

Roma dagvatten

10,0

5,0

2,5

2,5

Ljugarn-Katthammarsvik

5,0

14,0

21,0

40,0
4,5

4,5

Ljugarns ARV

5,0

Katthammarsvik ARV

7,0
15,5

5,0

0,5

Roma kyrkby

Ljugarn vattenverk

150,0

22,0

5,0

10,0

16,0

31,0
10,0

5,0

9,0

Östergarnlandets vattenförsörjning

5,0

4,0

Klintehamns ARV

9,0

12,0

10,0

3,0

34,0

Kvarnåkershamn-Klintehamn VA-ledn.

1,5

15,5

14,0

9,0

40,0

4,0

1,0

12,0

17,0

Burgsvik-Nisse VA-ledn.
Vatten till Visby (Visborg, A7)(LundsKnejp)

1,5

1,5

Visby, Annelund P-station

1,5

1,5

Visby närområde exploatering/sanering

10,0

10,0

10,0

30,0

Sanering VA-nät/ovidk. Vatten

1,5

5,0

5,0

5,0

3,0

5,0

5,0

5,0

5,0

39,5

Omb vatten/avloppsverk

2,0

4,0

4,0

4,0

3,0

5,0

5,0

5,0

5,0

37,0

Löpande arbete med vatten till Gotland

2,0

2,0

1,0

2,0

1,,0

2,0

2,0

2,0

5,0

18,0

Ledningsbyggnad ospec/serviser

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

2,0

18,0

SUMMA

60,0

73,5

77,5

78,0

60,0

67,0

58,0

54,5

69,5 598,0

Domar och förelägganden

11,0

20,0

15,0

Mkr

NETTO SUMMA

62,5

57,5

63,0

Mkr

Behov av ytterligare reinvesteringar

33,5

27,0

16,5

23,5

34,0

30,0

22,5

20,0

17,0 224,0

Reinvesteringar under året

6,5

13,0

23,5

16,5

6,0

10,0

17,5

20,0

23,0 136,0

TOTALSUMMA

93,5 100,5 94,0 101,5 94,0

97,0

80,5

74,5

86,5 822,0
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De årliga insatserna i planen, exklusive byggnation av ett eventuellt membranverk i Slite samt
behov av reinvesteringar för befintliga verk och ledningar (se avsnitt 2.5), utgår från de
ekonomiska förutsättningar som beslutades vid budgetberedningen våren 2012, att 20 mnkr
avsätts för VA- investeringar under 2013 och att den årliga investeringsbudgeten för VAverksamheten följande år förväntas uppgå till 40 mnkr. I tabellen redovisas även de uppskattade
kostnaderna för de planerade insatserna. Ju längre bort i tiden insatserna planeras desto
osäkrare blir kostnadsbilden, därav de större marginalerna upp mot 40 mnkr för de planerade
insatserna i slutet av slutet av planperioden.
Planförslaget utgör en avvägning av tidigare i rapporten nämnda kriterier för prioriteringar och
följer dessutom ett mönster när det gäller att synkronisera nödvändiga utbyggnader av
befintliga och nya verk till den planerade nätutbyggnaden för anslutning av prioriterade
områden.
Inom ovanstående för kommunal VA-utbyggnad prioriterade områden bör stor restriktivitet
råda när det gäller medgivande av nya tillstånd för enskilda avloppsanläggningar då sådana
tillstånd motverkar utbyggnaden av det kommunala VA-nätet.
Övriga områden
I bilaga 2 redovisas, utan inbördes ordning, områden som identifierats som möjliga områden
som i som i framtiden kan komma att anslutas till kommunalt VA.
2.8 Planens aktualitet och uppföljning
Eftersom VA-utbyggnaden erfordrar stora planerings- och projekteringsinsatser krävs en långsiktighet i arbetet. För att kunna ta ställning och hänsyn till nya planeringsförutsättningar sker
en översyn av verksamhetsplanen (del A) vartannat år vart fjärde år
2.9

Behov av miljökonsekvensbeskrivning

Bestämmelserna om miljökonsekvensbeskrivningar samt miljöbedömningar av planer och
program finns i 6 kap. miljöbalken. Regionens plan för den långsiktiga VA-utbyggnaden på
Gotland bedöms inte omfattas av krav på vare sig miljöbedömning eller upprättande av
miljökonsekvensbeskrivning.

Bilagor:
Befintlig och planerad kommunal VA-utbyggnad m m
Övriga kartlagda områden med olika behov av åtgärder
Skyddsnivåer för recipienter
Grundvattenkarta
Norra linan
Södra linan
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1
2
3
4
5
6

33

Långsiktig plan för VA-utbyggnad på Gotland

BILAGA 2

Sammanställning samtliga kartlagda områden
Sortering efter bokstavsordning
Beteckning inom parentes = delvis berört
Prioritet MHK: prioritering avseende VA-problem, 1 är högst
Rangord SAK: rangordning avseende bebyggelsetryck, 1 är högst
Behov TF: önskemål om kommunal medverkan i VA-försörjning anmält till tekniska förvaltningen
A-område: A1-, A2- eller A3-område enligt kommunens vattenplan
VSO: vattenskyddsområde för vattentäkt (fastställt, förslag eller under utarbetande – för Visby gäller fastställt)
Omfattn: Totala antalet byggnader inom området: 1 = >200, 2 = 100-200, 3 = 50-99, 4 = 25-49, 5 = 10-24, 6 = <
10 Andel fritidshus: 1 = <10 %, 2 = 10-39%, 3 = 40-60%, 4 = 61-90%, 5 = >90%
Karta: hänvisning till karta i arbetsmaterial
Socken
Ardre
Barlingbo
Bro
Bro-Väskinde
Bunge
Burs
Burs-När

Område

Rang
SAK

Behov
TF

Aområde

1
2
3
3

X
-

3
3
3
3
2
3
3
3
1
3

3
2
2
3
3
3

X
-

(A3)
(A2)
(A2)
A2
(A1,
A2)
(A3)
(A2)
(A2)
A1
(A2)
(A2)
(A2)

1

1

X

Prio
MHK
2
3
2
1
1
3
2

Bäl
Eksta
Eskelhem
Fide
Fide-Öja
Fleringe
Fole
Fole
Follingbo
FollingboAkebäck
Fårö

Vitvär-Kaupungs
Lillåkre m fl
Kyrkbyn
Tors, Ekes m fl
Bungeviken – Bungenäs
Sigdes-Hummelbos
Ammunde-Bomunds i Burgen, Herte
Kyrkbyn
Käbbe-Vavle
Kvarne, Bringsarve m fl
Fidenäs-Odvalds
L:a Västergårde-Olovs
Bläse
Krampbro
Ryftes
Klinte, Norrbys, Gerete m fl
Kallings, Dede, Glammunds
m fl
Ajkesträsk-Gasmora

Fårö

Broa

1

3

-

Fårö
Fårö
Fårö
Fårö
Gammelgarn

Ekeviken
Kyrkviken-Alnäsaträsk
Skärsviken-Fifangsriv
Sudersand, östra delen
Gartarve, Klints m fl

3
2
3
3
2

3
2
2
2
2

-

GammelgarnÖstergarn
Gothem
Gothem
Halla
Hamra

Ängmans, Mattsarve m fl

3

2

(X)

Kyrkbyn
Medebys, Tjälder m fl
Högbro
Långmyre, Skogs, Sindarve
m fl
Ireviken
Kyrkbyn
Allkvie, Suderbys m fl

1
2
3
3

2
2

X

2
1
2

2
-

X
X
-

Hangvar
Hangvar
Hejdeby-Endre
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Omfattning

Andel
frit.hus

Karta
nr*)

(I,Y)
-

4
4
3
3
3
2
2

4
1
1
1
3
2
3

06-01
06-02
06-03
06-04
06-05
06-06
06-07

(Y)
I, Y
(Y)

4
5
3
4
4
3
4
4
2
3

1
3
2
3
3
3
1
2
1
1

06-08
06-09
06-10
06-11
06-12
06-13
06-14
06-15
06-16
06-17

(A1,
A2), A3
(A2),
A3
A1
A2, A3
A3
A3
(A2,
(Y)
A3)
(A2,
A3)
A3
(A2,
A3)
A1,(A2)
(A2)
(A2)
(I,Y)

1

3

06-18

4

4

06-19

3
3
3
2
3

4
2
4
2
4

06-20
06-21
06-22
06-23
06-24

3

3

06-25

4
1
6
4

1
4
1
4

06-26
06-27
06-28
06-29

2
4
4

4
2
1

06-30
06-31
06-32

VS
O

Socken

Rang
SAK

Behov
TF

Aområde

VS
O

3
3
3
3
3

-

A3
A3
A1, A2
A2, A3
(A3)

1
1
1
1
3
3
3
2

3
3
2
2
3

X
X
-

(A2)
A1,A2
A1
(A2)
A3
(A2)
(A2)
(A2)

Lickershamn
Sudergårds, St Bjärs m fl

1
2

2
3

X
-

Stenkyrkehuk
Strömma-området
Hallbjäns
Skoge
Ansarve
Gnisvärd
Ingvards, Gottskalks,
Tjängdarve m fl
Traume, Klinte m fl

3
3
3
3
2
2
1

3
3
3
2
3

X
X
-

TräkumlaFollingbo-Visby
Vamlingbo
Västlands-Sigrajvs

2

3

-

(A2)

3

2

-

VamlingboHamra
VamlingboSundre
Visby
Visby-Hejdeby
Visby-Väskinde
Vänge
Väskinde
Väskinde
Väskinde
Väskinde
Väskinde
Väskinde
Västerhejde
Västerhejde
Öja
Östergarn
ÖstergarnGammelgarn

Sallmunds-Austre

2

2

Bottarve-MajstreVästergårde-Bonsarve
Bergbetningen
Österby
Hästnäs, Björkome m fl
Kyrkbyn
Butter, Nors
Gällungs, Knuts, Björkome m
L:a Bläsnungs, Björkome
Klintegårde, Norrgårde m fl
Mickelgårds, St Klintegårde
Väskinds, St Bläsnungs m fl
Hunnelund, Gåshagen m fl
Kneippbyn-Ygne
Lasses, Burge m fl
Gutenviks, Vassmunds m fl
Falhammars-Rodarve-Bengts
m fl

3
2
1
2
3
2
3
2
3
3
3
3
1
3
3
1

Hellvi
Hellvi
Levide
Lummelunda
Lummelunda
Martebo
När
Näs
Näs-Havdhem
Roma
Rone
Rute
Sanda
Sproge-Silte
StenkumlaVästerhejdeTräkumla
Stenkyrka
Stenkyrka
Stenkyrka
Stånga
Sundre
Sundre
Tofta
Tofta
Träkumla

Område
Malms
Stengrinde, Sajgs/Hideviken
Prästgården-skolan mm
Burge
Nyhamn
Medebys m fl (OBS 2 omr)
Siglajvs-HamngårdenMickelgårds m fl
Kyrkbyn
Nisseviken
Kyrkbyn
Hus fiskeläge-hamnen
Lergrav
Runne
Kvarnåkershamn
Bertels, Bjärs m fl

Prio
MHK
2
2
3
2
3
3
2
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Omfattning

Andel
frit.hus

Karta
nr*)

(I,Y)
(I),Y
-

4
2
4
3
3
5
2

3
4
1
4
4
1
2

06-33
06-34
06-35
06-36
06-37
06-38
06-39

(Y)
(I,Y)

5
2
2
5
6
6
3
4

2
4
1
3
4
1
4
1

06-40
06-41
06-42
06-43
06-44
06-45
06-46
06-47

A1, A2
(A1, A2,
A3)
A2, A3
A2
A2
(I,Y)
(A2)
(I),Y

2
4

4
2

06-48
06-49

4
4
6
6
3
1
3

4
1
4
5
4
4
1

06-50
06-51
06-52
06-53
06-54
06-55
06-56

Y

5

1

06-57

-

5

4

06-58

-

(A2,
A3)
A1, A3

-

2

4

06-59

2

-

(A2)

-

2

3

06-60

1
3
3
3
1
3
2
2

X
X
(X)

A2
(A2)
(A2)
(A2)
(A2)
(A2)
(A2)
A1,(A2)
(A2),A3
(A2),A3
(A1,
A2), A3

(I,Y)
(I),Y
(I),Y
(Y)
(I),Y
Y
(Y)
-

2
5
4
4
4
4
6
4
4
3
4
1
4
3
1

2
1
1
2
3
1
1
2
1
2
1
3
3
3
3

06-61
06-62
06-63
06-64
06-65
06-66
06-67
06-68
06-69
06-70
06-71
06-72
06-73
06-74
06-75

Områden med bebyggelsetryck, där VA för befintlig bebyggelse i princip är utbyggt (eller
utbyggnad pågår) och VA för nybebyggelse får lösas i samband med planläggning/
exploatering

Socken

Område

Prio
MHK
-

Rang
SAK

Behov
TF
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2
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1
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VS
O

Kartbladen finns i arbetsmaterial och ingår endast delvis (prioriterade områden) i den
sammanställda rapporten.
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Skyddsområden för recipienter

BILAGA 3

Vita områden – Normal skyddsnivå
Röda områden – Hög skyddsnivå
Blå områden – Yttre/sekundärt
vattenskyddsområden och områden
med kända problem och/eller
konfliktrisker (A1-områden)
Grå områden – Områden med
begränsade förutsättningar för
enskild avloppsförsörjning och där
det finns ett exploateringstryck (A3-
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Grundvattenkarta

BILAGA 4

Kartans färger anger områden med olika krav på redovisning av dricksvattenförhållanden vid
nyetablering av bostäder, enligt särskilt schema.

Bättre grundvattentillgång
Ökande krav på
redovisning vid bygglov
och planläggning
Sämst grundvattentillgång
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-04-28

Handlingar till

Ärende 4

Taxa. Modell för
preventivmedelssubvention
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-03-27, § 105
• Ledningskontoret 2014-03-12
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-17, § 479

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-27
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-03-18

Rs § 105
Au § 108

Taxa. Modell för preventivmedelssubvention
RS 2013/830

- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2013-12-17, § 427
- Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-03-18, § 69
- Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott 2014-03-03, § 465
- Ledningskontoret 2014-03-12 inkl bedömning av konsekvenser för barn och ungdomar
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2014-03-17, § 465

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Egenavgiften ska vara max 100 kr per år för personer till och med 25 års ålder för
preventivmedel som ingår i preventivmedelsubventionen där hälso- och sjukvårdsnämnden får besluta om vilka preparat som ska ingå i subventionsmodellen.

•

Beslutet ska gälla från 2014-05-01.

Hälso- och sjukvårdsnämnden har beslutat föreslå regionfullmäktige att Region Gotland
antar en egen modell som delvis bygger på Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s)
rekommendation om preventivmedelssubvention. Avsteget består i att preventivmedlen
inte behöver ingå i läkemedelsförmånen utan att hälso- och sjukvårdsnämnden själv ska
få besluta vilka preventivmedel som ska ingå i subventionen.
Egenavgiften ska vara max 100 kr per år för personer till och med 25 års ålder för de
preventivmedel som hälso- och sjukvårdsnämnden bestämt ska ingå i subventionsmodellen.
Ledningskontoret anför att frågan om enhetlig preventivmedelssubvention i hela landet har
diskuterats under en längre tid. Reglerna i landstingen och regionerna har varierat i
många avseenden. SKL fick 2012 uppdrag att ta fram ett förslag på modell som kan
antas av alla landsting/regioner. Flera landsting har antagit SKL:s rekommendation.
Andra landsting, bl.a. Stockholms, har valt att även låta andra preventivmedel än sådana
som ingår i läkemedelssubventionen, vara berättigade till ett subventionerat pris.
Ledningskontoret påpekar att det är bekymmersamt utifrån ekonomisk synvinkel att
förslaget troligen innebär en ökad kostnad för Region Gotland men möjligheten till en
generösare preventivmedelssubvention kan påverka aborttalet vilket är till gagn både för
sjukvården och patienterna.
Arbetsutskottet har föreslagit att beslut fattas i enlighet med hälso- och sjukvårdsnämndens förslag.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2013/830

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 2014-03-12

Taxa. Nationell modell för preventivmedelssubventionen
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att besluta:
• patientens egenavgift för preventivmedel är 100 kr/år
• åldersgränsen för subventionen gäller till och med 25 års ålder
• hälso- och sjukvårdsnämnden ges rätt att besluta om vilka preventivmedlen
som ska omfattas av den subventionerade egenavgiften
• beslutet ska gälla från 2014-05-01
Bakgrund

Frågan om enhetlig preventivmedelssubvention i hela landet har diskuterats
under en längre tid. Reglerna i landstingen och regionerna har varierat i många
avseenden. SKLs förbundskansli fick under 2012 uppdraget att ta fram ett
förslag på modell som kan antas av alla landsting/regioner. Modellen innebär
att:
• egenavgiften för patienten är max 100 kr per år
• åldersgränsen för subventionen gäller till och med 25 år
• preventivmedlen ska ingå i läkemedelsförmånen för att subventionen ska
gälla.
Hälso- och sjukvårdsnämnden har i beslut 2014-03-17 föreslagit att
regionfullmäktige antar en egen modell för Region Gotland som delvis bygger
på SKLs rekommendation om preventivmedelssubvention. Avsteget består i
preventivmedlen inte behöver ingå i läkemedelsförmånen utan att hälso- och
sjukvårdsnämnden själva får besluta vilka preventivmedel som ska omfattas av
den subventionerade egenavgiften.
Bedömning

Ledningskontoret har inget att invända mot hälso- och sjukvårdsnämndens
förslag att ansluta sig till SKLs rekommendation med det föreslagna avsteget.
Det är bekymmersamt utifrån ekonomisk synvinkel att förslaget troligen
innebär en ökad kostnad för Region Gotland. Dock ser man möjligheten att en
generösare subvention gällande preventivmedel kan påverka aborttalet, vilket
är till gagn både för sjukvården såväl som patienterna.
LEDNINGSKONTORET

Per Lindskog
tf regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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REGION GOTLAND

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

17 mars 2014

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

3 mars 2014

HSN § 479 Modell för preventivmedelssubventionen på
Gotland
HSN 2013/236

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Regionfullmäktige att:
• Anta egenavgiften max 100 kronor per år för personer i åldern till och med 25 år,
för preventivmedel som ingår i preventivmedelssubventionen.
• Överlåta till Hälso- och sjukvårdsnämnden att definiera vilka preparat som skall
ingå i subventionen för preventivmedel.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att:
• Upphäva tidigare beslut HSN § 427.
• Preventivmedelssubventionen gäller preventivmedel inom läkemedelsförmånen
utökat med preparaten Evra (depotplåster), Nuvaring och Jaydess (spiraler).
Besluten föreslås gälla from 2014-05-01
Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bakgrund Au § 465
Att erbjuda och subventionera preventivmedel som passar yngre kvinnor – speciellt
långverkande preparat och metoder som ökar följsamheten är ett sätt att förbättra den
sexuella hälsan på Gotland. De tre preparat som föreslås ingå i subventionen och som
inte ingår i läkemedelsförmånen är preparat som är långtidsverkande och/eller riktar sig
till främst yngre kvinnor. Beslutet gäller from 2014-05-01 under förutsättning att
Regionfullmäktige tar beslut enligt hälso- och sjukvårdsnämndens förslag ovan.

Ärendet kompletteras till nämnden 17 mars.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Regionfullmäktige att:
• Anta egenavgiften max 100 kronor per år för personer i åldern till och med 25 år,
för preventivmedel som ingår i preventivmedelssubventionen.
• Överlåta till Hälso- och sjukvårdsnämnden att definiera vilka preparat som skall
ingå i subventionen för preventivmedel.

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att:
• Upphäva tidigare beslut HSN § 427.
• Preventivmedelssubventionen gäller preventivmedel inom läkemedelsförmånen
utökat med preparaten Evra (depotplåster), Nuvaring och Jaydess (spiraler).
Besluten föreslås gälla from 2014-05-01
Justeringsman

Utdragsbestyrkande

2

Ärendenr HSN 2013/236

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Yvonne Skovshoved, ekonomichef

Datum 7 mars

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Modell för preventivmedelssubvention
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår Regionfullmäktige att:
Anta egenavgiften max 100 kronor per år för personer i åldern till och med 25
år, för preventivmedel som ingår i preventivmedelssubventionen.
Överlåta till Hälso- och sjukvårdsnämnden att definiera vilka preparat som
skall ingå i preventivmedelssubventionen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att:
Upphäva tidigare beslut HSN § 427
Preventivmedelssubventionen gäller preventivmedel inom läkemedelsförmånen
utökat med preparaten Evra (depotplåster), Nuvaring (vaginalinlägg) och
Jaydess (spiral).
Besluten föreslås gälla from 2014-05-01.

Sammanfattning

Styrelsen för Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har den 14 juni 2013
beslutat att rekommendera landstingen och regionerna en gemensam enhetlig
modell för preventivmedelsubventionen.
Modellen innebär att:
• Egenavgiften för patienten är max 100 kr per år
• Åldersgränsen för subventionen är till och med 25 år
• Preventivmedlen ska ingå i läkemedelsförmånen för att subventionen
ska gälla
För Region Gotlands del innebär detta en sänkning av egenavgiften från 300
kronor till rekommenderade 100 kronor och en höjning av åldersgränsen från
20 år till 25 år. För Gotland gäller sedan tidigare att preventivmedlen ska ingå i
läkemedelsförmånen för att vara aktuella för subventionen.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator_hsn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Ärendenr HSN 2013/236

Region Gotland

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår fullmäktige att besluta om
subventionsnivån 100 kronor och åldersgränsen till och med 25 år. Samtidigt
föreslår Hälso- och sjukvårdsnämnden Regionfullmäktige besluta att överlåta
till Hälso- och sjukvårdsnämnden att beslut om vilka preparat som ingår i
subventionen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden står bakom förslaget att preventivmedlen ska
ingå i läkemedelsförmånen för att ingå i subventionen kompletterat med tre
långtidsverkande preparat riktade mot yngre kvinnor eller kvinnor med behov
av andra preventivmedel än p-piller. Dessa preparat är Nuvaring, Jaydess (båda
spiraler) och Evra (plåster).
Hälso- och sjukvårdsnämnden på Gotland avviker från den nationella
överenskommelsen som SKL tagit fram genom att utöka
preventivmedelssubventionen med preparaten Nuvaring, Jaydess och Evra.
Avvikelsen från överenskommelsen görs med beaktande av den problematik
som i dagsläget finns på Gotland med höga aborttal hos unga kvinnor och där
ett behov finns av att kunna erbjuda unga kvinnor långtidsverkande preparat,
förutom p-piller, till samma egenavgift som p-piller inom läkemedelsförmånen.
Avsteg från den nationella överenskommelsen har även flera andra landsting
gjort, både gällande egenavgiften och vilka preparat som ingår.
Bakgrund

Frågan om enhetlig preventivmedelssubvention i hela landet har diskuterats
under en längre tid. Reglerna i landstingen och regionerna har varierat både
avseende åldersgräns, kostnad och kravet att ingå i läkemedelsförmånerna. De
olika reglerna har medfört problem och SKLs förbundskansli fick därför under
2012 i uppdrag att ta fram ett förslag på modell som kan antas av alla
landsting/regioner.
Jämfört med övriga Norden har Sverige en hög förekomst av oönskade
graviditeter och klamydia. Inom Sverige utmärker sig Gotland negativt genom
att de senaste 10 åren konsekvent ligga högst i både abort- och klamydiatal
bland 15–24-åriga kvinnor. Möjligheten till en trygg och säker sexualitet är
grundläggande för individens upplevelse av hälsa och välbefinnande. Att
erbjuda och subventionera preventivmedel som passar de yngre kvinnorna –
speciellt långverkande preparat och metoder som ökar följsamheten är ett sätt
att förbättra den sexuella hälsan på Gotland. Arbete för att få in fler
preventivmedel in i läkemedelsförmånen pågår nationellt.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Ärendenr HSN 2013/236

Region Gotland

De tre preparat som föreslås ingå i subventionen och som inte ingår i
läkemedelsförmånen är preparat som är långtidsverkande och/eller riktar sig
till främst yngre kvinnor.
Att subventionera även dessa preventivmedel ska öka incitamenten för yngre
kvinnor att på ett säkert sätt skydda sig från oönskade graviditeter.
Preventivmedel utanför läkemedelsförmånen är oftast dyrare och för dessa
preventivmedel betalar patienten själv annars hela beloppet.
Ekonomisk bedömning

Att beräkna den ökade kostnaden som uppstår med den nya subventionen är
svårt. Kostnadsökningen beror på dels hur många patienter över 20 år som
istället kommer att välja preparat inom förmånen för att få del av subventionen
och dels på förskrivningsmönster och vilka preparat som går in eller ut ur
läkemedelsförmånenen. Under 2012 var antalet recept inom förmånen för
gruppen tom 19 år ca 25 procent, medan det för gruppen 20-25 år var ca 20
procent. En annan faktor som påverkar kostnadsökningen är hur
läkemedelsföretagen kommer att agera i förhållande till läkemedelsförmånen.
Ju fler preparat som ingår i förmånen ju högre kostnad för Region Gotland
och ju lägre för patienterna. Dessutom är det i dagsläget svårt att med statistik
avgöra hur subventionen kommer att påverkas av att det blir en subvention per
år istället för, som idag, per recept.
En bedömning av kostnaden för att utöka subventionen bör dock
huvudsakligen grundas på de preparat som expedieras inom
läkemedelsförmånen till kvinnor upp till och med 25 år.
Totalkostnaden, subvention och egenavgift, för preventivmedel inom ATCgruppen G03A som ingår i läkemedelsförmånen var 190 tkr under 2013. Dessa
preparat kommer att, vid beslut, ingå i den gemensamma modellen mellan
landsting i ålderskategorin till och med 25 år.
Utifrån nuvarande antal uthämtade recept på p-piller och utifrån
förutsättningen att egenavgiften, genom fastställandet till 100 kronor per år
jämfört med tidigare 300 kr bör den ökade kostnaden för region Gotland bli i
storleksordningen 130-170 Tkr.
Mirena livmoderinlägg ingår i dagsläget inte i den lokala subventionen för ppiller utan ingår i den vanliga högkostnadsskyddstrappan för läkemedel. Då
Mirena är konceptionsläkemedel ska preparatet ingå i den nationellt framtagna
modellen. Total kostnad för Mirena var 2013 ca 25 Tkr.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Ärendenr HSN 2013/236

Region Gotland

För preparaten Evra och Nuvaring, som idag inte ingår i vare sig subvention
eller läkemedelsförmån var kostnaden under 2013 90 tkr. Jaydess är ett nytt
preparat där kostnaden inte går att uppskatta. En Jaydess-spiral kostar ca 1000
kronor per styck.
Hur förskrivningen av dessa preparat, och andra, påverkas då enskilda preparat
går från vara utanför subventionen till att subventioneras är svårt att uppskatta.
Detta tillsammans med att inget fast listpris finns för preparat som inte ingår i
läkemedelsförmånen enligt TLV, priset kan variera hos olika leverantörer, gör
att den ekonomiska konsekvensen för dessa preparat är mycket osäker.
Total kostnadsökning av hela förändringen, såväl sänkt egenavgift, höjd
åldersgräns för subventionen och preventivmedel som idag inte
subventioneras, utifrån ett icke förändrat förskrivningsmönster och med de
preventivmedel som i dagsläget finns inom läkemedelsförmånen är enligt en
osäker bedömning ca 250-300 Tkr.

Maria Dalemar
Hälso– och sjukvårdsdirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-04-28

Handlingar till

Ärende 5

Tilläggsanslag. Kv Stenhuggaren,
cirkulationsplats
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-03-27, § 89
• Ledningskontoret 2014-02-18
• Tekniska nämnden 2014-01-29, § 5

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-27
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-03-11

Rs § 89
Au § 88

Tilläggsanslag. Kv. Stenhuggaren, cirkulationsplats
RS 2014/74

- Tekniska nämnden 2014-01-29, § 5
- Ledningskontoret 2014-02-18

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 13,2 mnkr för investeringsutgifter
avseende uppförande av cirkulationsplats vid kvarteret Stenhuggaren

•

Medel anvisas med 5, 2 mnkr ur regionens Eget kapital och 8,0 mnkr genom
medfinansiering från Coop AB

Tekniska nämnden begär tilläggsanslag med 5, 2 mnkr avseende uppförande av
cirkulationsplats vid kvarteret Stenhuggaren i Visby.
Förklaringen till att ytterligare medel behövs är enligt samhällsbyggnadsförvaltningen
åtgärder för att säkra tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Tillkommande gångoch cykeltunnel från ursprungsförslaget under projekteringen vilket ger en kalkylerad
merkostnad på ca 2,0 mnkr. Kostnadsutvecklingen sedan kalkylen gjordes 2010 är ca 2,5
mnkr. Lokalgatan, Silikatvägen, har under projekteringen och samordningen med Coop
blivit något längre vilket ger en merkostnad.
Ledningskontoret tillstyrker att tilläggsansanslag medges med 5,2 mnkr enligt tekniska
nämndens ansökan.
Ledningskontoret konstaterar att med hänsyn till gällande redovisningsregler som
föreskriver bruttoredovisning av alla investeringar så måste hela investeringen (19,1
mnkr) tas upp i regionens investeringsbudget även om en del av utgiften (8,0 mnkr)
betalas av en extern medfinansiär.
Ledningskontoret förutsätter att kvarvarande medel för projektet från 2013 (5,9 mnkr)
överförs till 2014 i kompletteringsbudget.
Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 13,2 mnkr
och att medel anvisas med 5,2 mnkr ur regionens Eget kapital och 8,0 mnkr genom
medfinansiering från Coop AB.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-27
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-03-11

Rs § 89 forts
Au § 88

Jäv
Jäv anmäldes av Leif Dahlby (S), som lämnade rummet vid ärendets behandling. Ingen
ersättare var närvarande.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/74

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åke Wennerberg

Datum 18 februari 2014

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för cirkulationsplats vid kv Stenhuggaren,
TN § 5
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 13,2 Mkr för
investeringsutgifter avseende uppförande av cirkulationsplats vid
kvarteret Stenhuggaren
Medel anvisas med 5,2 Mkr ur regionens Eget kapital och 8,0 Mkr
genom medfinansiering från Coop AB

Bakgrund

Tekniska nämnden ansöker i protokollsutdrag 2014-01-29, § 5, om
tilläggsanslag med 5,2 Mkr avseende uppförande av cirkulationsplats vid
kvarteret Stenhuggaren.
Förklaringen till att ytterligare medel behövs är enligt
samhällsbyggnadsförvaltningen åtgärder för att säkra tillgängligheten för
oskyddade trafikanter. Tillkommande gång- och cykeltunnel från
ursprungsförslaget under projekteringen vilket ger en kalkylerad merkostnad på
ca 2,0 Mkr. Kostnadsutvecklingen sedan kalkylen gjordes 2010 är ca 2,5 Mkr.
Lokalgatan, Silikatvägen, har under projekteringen och samordningen med
Coop blivit något längre vilket ger en merkostnad.
Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker att tilläggsansanslag medges med 5,2 Mkr enligt
tekniska nämndens ansökan.
Ledningskontoret konstaterar att med hänsyn till gällande redovisningsregler
som föreskriver bruttoredovisning av alla investeringar så måste hela
investeringen (19,1 Mkr) tas upp i regionens investeringsbudget även om en del
av utgiften (8,0 Mkr) betalas av en extern medfinansiär.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/74

Region Gotland

Ledningskontoret förutsätter att kvarvarande medel för projektet från 2013
(5,9 Mkr) överförs till 2014 i kompletteringsbudget.
Ledningskontoret föreslår att tekniska nämnden medges tilläggsanslag med
13,2 Mkr och att medel anvisas med 5,2 Mkr ur regionens Eget kapital och
8,0 Mkr genom medfinansiering från Coop AB.

.
Ledningskontoret

Per Lindskog

tf regiondirektör
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Protokoll

Tekniska nämnden 2014-01-29

TN §

5

Ansökan om tilläggsanslag för uppförande av
cirkulationsplats vid kvarteret Stenhuggaren

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden ansöker hos regionfullmäktige om tilläggsanslag med 5,2 mkr för
investeringsutgifter avseende uppförande av cirkulationsplats vid kvarteret
Stenhuggaren.

Paragrafen förklaras omedelbart justerad
Bakgrund

Enligt regionfullmäktiges beslut om investeringsbudget 2013 ska en cirkulationsplats
uppföras vid kv Stenhuggaren. Projektet har upphandlats och i nedanstående tabell
redovisas beräknade investeringsutgifter för projektet.
Utgifter Stenhuggaren

Belopp,
mkr

Anbudssumma
Investeringsutgifter tom 2013
Silikatvägen. anbud
Projektledning
Total

11,3
4,2
3,1
0,5
19,1

Anbudssumman för cirkulationen uppgår till 11,3 mkr efter genomförd upphandling. I
investeringsbudgeten 2013 anslogs 10,1 mkr varav 4,2 mkr förbrukats i nedlagda utgifter
2013. En ny väg, Silikatvägen ska byggas genom Kv. Stenhuggaren, vilken ska bekostas av
regionen. Anbudssumman för vägen är 3,1 mkr.
Finansieringen av investeringsprojektet har stämts av och redovisas nedan.
Finansiering Stenhuggaren
Fastställd budget
Förbrukat tom 2013
Medfinansiering COOP
Medel att tillgå

Belopp,
mkr
10,1
-4,2
8,0
13,9

Fastställd investeringsbudget 2013 uppgår till 10,1 mkr varav 4,2 mkr redan förbrukats.
Enligt avtal med Coop AB ska medfinansiering ske med viss andel av investeringsutgiften.
Enligt beräkningarna uppgår medfinansieringen till 8,0 mkr.
Kvarvarande budgetmedel att tillgå uppgår till 13,9 mkr vilket innebär att det finns en brist
på budgetanslag med 5,2 mkr.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-01-29

Forts § 5
Bedömning

Enligt förvaltningens bedömning behövs ytterligare 5,2 mkr för att investeringen av
cirkulationsplats vid kvarteret Stenhuggaren ska vara finansierad.
Förklaringen, till att ytterligare medel behövs med 5,2 mkr, är åtgärder för att säkra
tillgängligheten för oskyddade trafikanter. Tillkommande gång- och cykeltunnel från
ursprungsförslaget under projekteringen, vilket ger en kalkylerad merkostnad på ca 2,0 mkr.
Kostnadsutvecklingen sedan kalkylen gjordes 2010 är ca 2,5 mkr. Lokalgatan, Silikatvägen,
har under projekteringen och samordning med Coop blivit något längre, vilket ger en
merkostnad.

___
Protokollsutdrag
RS RF

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-04-28

Handlingar till

Ärende 6

Barnkonsekvensanalyser. Modell,
anvisningar och checklista. IDAgruppens fortsatta uppdrag
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-03-27, § 90
• Ledningskontoret 2014-02-26

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-27
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-03-11

Rs § 90
Au § 89

Barnkonsekvensanalyser. Modell anvisningar och checklista.
IDA-gruppens fortsatta uppdrag
KS 2011/579

- (Kommunfullmäktige 2010-03-29, § 39)
- (IDA-gruppen 2010-05-03)
- (Regionstyrelsen 2011-10-28, § 264)
- (Kultur- och fritidsnämnden 2013-06-04, § 45)
- Ledningskontoret 2014-02-26, inkl. bedömning av konsekvenser för barn och ungdomar

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Regionstyrelsen får i uppdrag att fullfölja utbildning i barnets rättigheter samt att
under hösten 2014 följa upp och rapportera implementeringen av
barnkonsekvensbedömningar. Uppdraget utförs inom befintlig budgetram.

•

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utveckla former för demokratiarbete
tillsammans med ungdomar på Gotland inom ramen för nämndens resurser.
Uppdragets inriktning, med ett tydligt samhällsperspektiv och fokus på inflytande
och ansvar, förutsätter att nämnden tar initiativ till dialog med övriga nämnder och
styrelser. Nämnden ska rapportera ungdomsdemokratiarbetet till regionfullmäktige
två gånger varje mandatperiod. Detta uppdrag ersätter beslut om ungdomspolitiskt
program och IDA-gruppen från 2004-08-26 (Ks § 233).

Ungdomsdemokratiarbetet har utvecklats i olika former under de senaste 15 åren.
Projektverksamhet övergick efter beslut i kommunstyrelsen (Ks § 233, 2004-08-26) i en
permanentad form under ledning av den så kallade IDA-gruppen (inflytande, delaktighet
och ansvar). Den politiska ledningen utgjordes av ordförande i barn- och
utbildningsnämnden respektive kultur- och fritidsnämnden. Till gruppen knöts en
tjänsteman från vardera förvaltningen. Under de senaste åren har barn- och
utbildningsförvaltningen lämnat IDA-gruppen som leds av ordförande i kultur- och
fritidsnämnden och en ledamot ur barn- och utbildningsnämnden, tillsammans med
avdelningschefen för kultur- och ungdomsavdelningen. Verksamheten har under åren
prövat olika former som ungdomslotsar, ungdomsforum och ungdomsråd.
Kommunfullmäktige uppdrog 2010 åt IDA-gruppen att utforma en checklista för
barnkonsekvensbedömningar och genomföra utbildningar för att införa denna metod i
ärendeberedningen. Under 2012-2013 har därför delar av IDA-gruppens resurser
använts för att utbilda nämnder och styrelser om barnrättsfrågor och
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-27
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-03-11

Rs § 90 forts
Au § 89

barnkonsekvensbedömningar inför politiska beslut. En modell för bedömning av
konsekvenser för flickor och pojkar har utvecklats och integrerats i regionens
ärendehanteringssystem.
Under 2012 engagerade ledningskontoret sig i uppdraget för att komplettera IDAgruppen som personellt hade mycket begränsade resurser för att genomföra uppdraget.
Kultur- och fritidsnämnden hemställde 2013-06-04 till regionfullmäktige att arbetet med
utbildning och implementering av barnkonsekvensanalys överlämnas till ledningskontoret, samt att ungdomsdemokratiarbetet fortsätter inom ramen för IDA-gruppen
med bibehållna resurser.
Ledningskontoret har i samarbete med IDA-gruppen hållit samman uppdraget att utbilda
om barnrättsfrågor och barnkonsekvensanalyser och integrerat detta med jämställdhetsutbildning. Samtliga nämnder och regionstyrelsen har utbildats och likaså berörda
tjänstemän inom gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen, ledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen. Utbildning av återstående förvaltningar planeras under 2014.
Ledningskontoret bedömer i samråd med IDA- gruppen och kultur- och fritidsförvaltningen att det är ett koncernstyrningsuppdrag att säkra att barnrättsfrågor beaktas
i ärendeberedning. Därmed bör det vara ledningskontorets uppdrag.
Ungdomsdemokratiarbetet berör samtliga nämnder. Det förutsätter en väl fungerande
och lättillgänglig kontaktyta för ungdomar, samt medarbetare med god kompetens och
förtrogenhet med ungdomars villkor och förutsättningar. Därmed bedömer ledningskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen gemensamt att ungdomsdemokratiuppdraget bör ges till kultur- och fritidsnämnden.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr KS 2011/579

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Lisa Stark
Marianne Ekedahl

Datum 26 februari 2014

Regionstyrelsen

Barnkonsekvensanalyser: Modell anvisningar och
checklista. IDA-gruppens fortsatta uppdrag.
Förslag till beslut i regionfullmäktige

Regionstyrelsen får i uppdrag att fullfölja utbildning i barnets rättigheter samt
att under hösten 2014 följa upp och rapportera implementeringen av
barnkonsekvensbedömningar. Uppdraget utförs inom befintlig budgetram.
Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utveckla former för
demokratiarbete tillsammans med ungdomar på Gotland inom ramen för
nämndens resurser. Uppdragets inriktning, med ett tydligt samhällsperspektiv
och fokus på inflytande och ansvar, förutsätter att nämnden tar initiativ till
dialog med övriga nämnder och styrelser. Nämnden ska rapportera
ungdomsdemokratiarbetet till regionfullmäktige två gånger varje mandatperiod.
Detta uppdrag ersätter beslut om ungdomspolitiskt program och IDA-gruppen
från 2004-08-26 (KS § 233).
Bakgrund

Ungdomsdemokratiarbetet har utvecklats i olika former under de senaste 15
åren. Projektverksamhet övergick efter beslut i kommunstyrelsen (KS § 233,
2004-08-26) i en permanentad form under ledning av den så kallade IDAgruppen. IDA står för Inflytande Delaktighet Ansvar. Den politiska ledningen
utgjordes av ordförande i barn- och utbildningsnämnden respektive kultur- och
fritidsnämnden. Till gruppen knöts en tjänsteman från vardera förvaltningen.
Under de senaste åren har barn- och utbildningsförvaltningen lämnat IDAgruppen som leds av ordförande i kultur- och fritidsnämnden och en ledamot
ur barn- och utbildningsnämnden, tillsammans med avdelningschefen för
kultur- och ungdomsavdelningen. Verksamheten har under åren prövat olika
former som ungdomslotsar, ungdomsforum och ungdomsråd.
Kommunfullmäktige uppdrog 2010 åt IDA-gruppen att utforma en checklista
för barnkonsekvensbedömningar och genomföra utbildningar för att införa
denna metod i ärendeberedningen. Under 2012-2013 har därför delar av IDA-
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Ledningskontoret

Ärendenr KS 2011/579

Region Gotland

gruppens resurser använts för att utbilda nämnder och styrelser om
barnrättsfrågor och barnkonsekvensbedömningar inför politiska beslut. En
modell för bedömning av konsekvenser för flickor och pojkar har utvecklats
och integrerats i regionens ärendehanteringssystem.
Under 2012 engagerade ledningskontoret sig i uppdraget för att komplettera
IDA-gruppen som personellt hade mycket begränsade resurser för att
genomföra uppdraget. Kultur- och fritidsnämnden hemställer hos
regionfullmäktige att arbetet med utbildning och implementering av
barnkonsekvensanalys överlämnas till ledningskontoret, samt att
ungdomsdemokratiarbetet fortsätter inom ramen för IDA-gruppen med
bibehållna resurser. (KFN §45, 2013-06-04)
Bedömning

Ledningskontoret har i samarbete med IDA-gruppen hållit samman uppdraget
att utbilda om barnrättsfrågor och barnkonsekvensanalyser och integrerat detta
med jämställdhetsutbildning. Samtliga nämnder och regionstyrelsen har
utbildats och likaså berörda tjänstemän inom gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen, kultur- och fritidsförvaltningen,
ledningskontoret, samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen.
Utbildning av återstående förvaltningar planeras under 2014.
Ledningskontoret bedömer i samråd med IDA- gruppen och kultur- och
fritidsförvaltningen att det är ett koncernstyrningsuppdrag att säkra att
barnrättsfrågor beaktas i ärendeberedning. Därmed bör det vara
ledningskontorets uppdrag.
Ungdomsdemokratiarbetet berör samtliga nämnder. Det förutsätter en väl
fungerande och lättillgänglig kontaktyta för ungdomar, samt medarbetare med
god kompetens och förtrogenhet med ungdomars villkor och förutsättningar.
Därmed bedömer ledningskontoret och kultur- och fritidsförvaltningen
gemensamt att ungdomsdemokratiuppdraget bör ges till kultur- och
fritidsnämnden.

Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

2 (2)

Ledningskontoret
Lisa Stark

Bedömning av konsekvenser
för barn och ungdomar

Barnkonsekvensanalyser: Modell anvisningar och
checklista. IDA -gruppens fortsatta uppdrag

Ärendenummer

KS 2011/579

1. Berör frågan/ärendet flickor och pojkar?
x Ja

 Nej, motivera

Om du svarat ja, besvara följande frågor:
2. Vilka flickor och pojkars berörs av denna fråga/ärende?

Alla barn och ungdomar på Gotland.

3. Hur sätts flickor och pojkars bästa i främsta rummet? Exempelvis när det gäller
följande rättigheter;
- sociala
- ekonomiska
- kulturella
- hälsa
- omsorgsbehov
- utveckling
- säkerhet

Förslaget om ungdomsdemokratiuppdrag till kultur- och fritidsnämnden tar främst
sikte på artikel 12 i konventionen om barnets rättigheter, det vill säga rätten att fritt
bilda och uttrycka åsikter och bli hörd i frågor som berör barn och ungdomar.
Förslaget om att ledningskontoret ska ansvara för fortsatt utbildning och uppföljning
av barnrättsarbetet i ärendeberedning berör alla rättigheterna och barnets bästa som
helhet.
4. Hur tas hänsyn till alla flickors och pojkars lika värde?

5. Flickor och pojkars erfarenheter har inhämtats på detta sätt
Beskriv kort

Genom åren har IDA-gruppen och kultur- och fritidsförvaltningen prövat flera olika
former för att stärka ungdomars inflytande och delaktighet. Erfarenheter har samlats
in genom ungdomsparlament, ungdomsråd och via ungdomslotsar. Det har blivit
tydligt att formerna för ungdomsinflytande måste kunna anpassas till förändringar i
ungdomskulturer, tillkomsten av nya medier och andra samhällsförhållanden.
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Bedömning av konsekvenser 2 (2)
för barn och ungdomar
KS 2011/579

Flickors och pojkars erfarenheter har inte inhämtats – motivera.

Om flickor och pojkar tillfrågats ska en återkoppling/uppföljning göras.
6. Beskriv eventuella intressekonflikter, prioriteringar och avvägningar som gjorts.

Förslaget om att överföra ungdomsdemokratiarbetet från en särskild styrgrupp (IDA)
till en nämnd är tänkt att skapa kontinuitet och tydlighet om uppdrag och ansvar.
Detta har bedömts väga tyngre än betydelsen av att markera frågans bredd genom en
nämndövergripande styrgrupp med två förtroendevalda ur två nämnder.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-04-28

Handlingar till

Ärende 7

Översyn av pension och
avgångsvederlag för politiker
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-03-27, § 98
• Ledningskontoret 2014-03-26

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-27
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-03-18

Rs § 98
Au § 101

Översyn av pension och avgångsvederlag för politiker
RS 2013/787

- Regionfullmäktige 2012-04-23, § 42
- Ledningskontoret 2014-02-26 rev 2014-03-18
- Regionstyrelsen Arvodeskommitté 2014-03-06, § 15

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

De av SKL utarbetade bestämmelser för omställningsstöd och pension till
förtroendevalda (OPF-KL) med tillhörande bilagor antas, med arbetsutskottets
justeringar i § 4 i regler för omställningsstöd för förtroendevalda, enligt följande:
”Förtroendevalda som omfattas av PBF-KL, får möjlighet att ingå en frivillig
överenskommelse att erhålla omställningsstöd istället för visstidspension, samt att
det ekonomiska omställningsstödet ska samordnas med annan förvärvsinkomst”.

•

Bestämmelserna gäller för nya förtroendevalda efter valet 2014.

Regionfullmäktige beslutade 2012-04-23 att bifalla en motion av Åke Svensson (S) om
översyn av regelverket för pensioner och avgångsvederlag för politiker. I § 43 bifölls en
motion av Johan Malmros (FP), Isabel Enström (MP), Simon Härenstam (M) och Per Edman
(V) i samma fråga.
Ledningskontoret redogör för Sveriges Kommuner och Landstings (SKL:s) förslag till
nytt regelverk för kommuner och landsting som innehåller bestämmelser för
omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). Förslaget är avsett att
ersätta nuvarande regelverk. Bestämmelser om pension och avgångsersättning för
förtroendevalda (PBF-KL). Det nya regelverket föreslås gälla för förtroendevalda som
tillträder efter valet 2014. De nya reglerna är inte avsedda att gälla för dem som omfattas
av nuvarande eller tidigare regelverk PBF-KL, PRF-KL eller andra omställnings- och
pensionsbestämmelser för förtroendevalda. Förslaget innehåller inga övergångsbestämmelser. Man omfattas antingen av det nya regelverket eller av nuvarande regler.
Principerna för de nya reglerna är i stort desamma som präglat det omställningsavtal
som tecknades 2012 för anställda i kommuner och landsting. Regelverket innehåller en
tidsbegränsad ekonomisk ersättning men också ett aktivt omställningsstöd. Avsikten är
att ge ett gott skydd men ändå stimulera till aktiva åtgärder för att gå vidare i sin karriär
efter att man lämnat sitt politiska uppdrag.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-27
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-03-18

Rs § 98 forts
Au § 101

De förtroendevalda som kan bli föremål för ersättningar och insatser enligt OPF-KL är
de som har uppdrag på minst 40 % av en heltid.
En viktig princip i OPF-KL är också att arvodesersättningarna blir pensionsgrundande
för alla förtroendevalda.
Ledningskontorets bedömning är att förslaget till bestämmelser om omställningsstöd
och pension för förtroendevalda (OPF-KL) motsvarar intentionerna i beslutet om
översyn av nuvarande regelverk, PBF-KL, som togs vid regionfullmäktige 2012-04-23.
Förslaget är också behandlat av Regionstyrelsens Arvodeskommitté som föreslagit att de
nya reglerna antas i sin helhet att gälla för Region Gotland.
Arbetsutskottet föreslog att regelverket justeras på följande sätt; förtroendevalda som
omfattas av PBF-KL, får möjlighet att ingå en frivillig överenskommelse att erhålla
omställningsstöd istället för visstidspension, samt att det ekonomiska omställningsstödet
ska samordnas med annan förvärvsinkomst.
Regionstyrelsen är regionens pensionsmyndighet.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2013/787

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Mats Magnusson

18 mars 2014

Regionstyrelsen

Översyn av pension och avgångsvederlag för politiker
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslås besluta föreslå regionfullmäktige att
anta bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda
(OPF-KL) med tillhörande bilagor.
Bestämmelserna kommer att gälla för nya förtroendevalda efter valet 2014.
Bakgrund

Regionfullmäktige beslutade 2012-04-23 § 42 att bifalla en motion av Åke
Svensson (s) om översyn av regelverket för pensioner och avgångsvederlag för
politiker. Vid samma sammanträde beslutade regionfullmäktige i § 43 att bifalla
en motion av Johan Malmros (fp), Isabel Enström (mp), Simon Härenstam (m)
och Per Edman (v) i samma ärende. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL)
har utarbetat ett nytt regelverk för kommuner och landsting. Regelverket är ett
förslag till bestämmelser för omställningsstöd och pension till förtroendevalda
(OPF-KL). Förslaget är avsett att ersätta nuvarande regelverk- Bestämmelser
om pension och avgångsersättning för förtroendevalda (PBF-KL). Det nya
regelverket föreslås gälla för förtroendevalda som tillträder efter valet 2014.
Förslaget till nytt regelverk är inte avsett att gälla för dem som omfattas av
nuvarande eller tidigare regelverk PBF-KL, PRF-KL eller andra omställningsoch pensionsbestämmelser för förtroendevalda.
Förslaget innehåller inga övergångsbestämmelser. Man omfattas antingen av
det nya regelverket eller av nuvarande regler.
Principerna är i stort desamma som präglat det omställningsavtal som
tecknades 2012 för anställda i kommuner och landsting. Regelverket innehåller
en tidsbegränsad ekonomisk ersättning men också ett aktivt omställningsstöd.
Avsikten är att ge ett gott skydd men ändå stimulera till aktiva åtgärder för att
gå vidare i sin karriär efter att man lämnat sitt politiska uppdrag. De
förtroendevalda som kan bli föremål för ersättningar och insatser enligt OPFKL är de som har uppdrag på minst 40 % av en heltid.
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/787

Region Gotland

En viktig princip i OPF-KL är också att arvodesersättningarna blir
pensionsgrundande för alla förtroendevalda.
Regionstyrelsen är regionens pensionsmyndighet.

Bedömning

Ledningskontorets bedömning är att förslaget till bestämmelser om
omställningsstöd och pension för förtroendevalda (OPF-KL) motsvarar
intentionerna i beslutet om översyn av nuvarande regelverk, PBF-KL, som
togs vid regionfullmäktige 2012-04-23.

Per Lindskog
Regiondirektör

Elisabeth Borg
HR-direktör

Bilaga
Förslag till bestämmelser om omställningsstöd och pension till förtroendevalda
(OPF-KL)

2 (2)

Ärendenr RS 2013/787

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Mats Magnusson

Datum 19 mars 2014

Förslag till bestämmelser om
omställningsstöd och pension för
förtroendevalda (OPF-KL) – 2013-10-20
Bestämmelser om omställningsstöd för
förtroendevalda
§ 1 Tillämpningsområde
Bestämmelser om omställningsstöd gäller för förtroendevald som avses i 4
kap. 1 § kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller
landstinget/regionen på heltid eller betydande del av heltid, med
sammanlagt minst 40 procent av heltid.
Bestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första gången i
samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag inte
omfattats av PBF, PRF eller andra omställnings- och pensionsbestämmelser
för förtroendevalda.
Regionstyrelsen är pensionsmyndighet i Region Gotland och har i uppdrag
att tolka och tillämpa dessa bestämmelser.

§ 2 Stöd för återgång till arbete
Ett omställningsstöd bör i första hand ses som ett tidbegränsat
omställningsstöd och kunna kombineras med aktiva omställningsinsatser för
förtroendevald som så önskar, i syfte att underlätta övergången till
arbetslivet när en förtroendevald lämnat sitt (sina) uppdrag.
Omställningsstöden ska stödja och hjälpa en förtroendevald i hans eller
hennes omställning till ett nytt arbete. Det förutsätts att den förtroendevalde
själv aktivt verkar för att få ett nytt arbete.
Anm Förtroendevalda som omfattas av PBF-KL kan träffa överenskommelse med regionen
om att erhålla omställningsstöd istället för visstidspension.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon +46 (0)498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

1 (8)

Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/787

Region Gotland

Omställningsstöd för förtroendevalda
§ 3 Aktiva omställningsinsatser
Rätt till aktiva omställningsinsatser har förtroendevald som innehaft ett eller
flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat
sitt (sina) uppdrag efter minst fyra års sammanhängande uppdragstid och
som inte fyllt 65 år när han eller hon lämnar sitt uppdrag.
Respektive kommun och landsting/region har att utifrån den
förtroendevaldes förutsättningar ta ställning till lämpliga aktiva
omställningsinsatser samt vilken kostnadsram som ska gälla. De åtgärder
som erbjuds kan exempelvis, som på
arbetsmarknaden i övrigt, bestå av rådgivningsinsatser och kompletterande
utbildning.
Det innebär att omställningsinsatsernas omfattning och innehåll skiljer sig åt
mellan olika individer.

§ 4 Ekonomiskt omställningsstöd
Ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som innehaft ett eller
flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid och som lämnat
sitt (sina) uppdrag efter minst ett års sammanhängande uppdragstid.
För varje år i uppdraget utges ett ekonomiskt omställningsstöd på 3
månader. Ekonomiskt omställningsstöd utges i högst tre år.
Det ekonomiska omställningsstödet utges med 85 procent under de två
första åren och med 60 procent under år tre. Det ekonomiska
omställningsstödet beräknas på den förtroendevaldes årsarvode året före
avgångstidpunkten.
Ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller landstinget/regionen
som längst till och med kalendermånaden innan den förtroendevalde fyller
65 år.
För att uppbära ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet från den
förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning.
Det ekonomiska omställningsstödet samordnas med annan förvärvsinkomst.
Rätten att erhålla ekonomiskt omställningsstöd upphör om den
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst
40 procent av heltid hos kommunen eller landstinget/regionen, eller får
uppdrag i Riksdagen eller regeringen.

§ 5 Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd gäller för förtroendevald som
innehaft ett eller flera uppdrag med sammanlagt minst 40 procent av heltid
och som lämnat sitt uppdrag efter minst åtta års sammanhängande
uppdragstid.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd kan utges till förtroendevald tidigast
från 61 års ålder och endast i omedelbar anslutning till att ekonomiskt
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omställningsstöd enligt § 4 upphört. Förlängt ekonomiskt omställningsstöd
kan
utges för ett år i taget och som längst till och med kalendermånaden innan
den förtroendevalde fyller 65 år.
Förlängt ekonomiskt omställningsstöd utges av kommunen eller
landstinget/regionen efter årsvis ansökan från den förtroendevalde. Förlängt
ekonomiskt omställningsstöd motsvarar 60 procent av den förtroendevaldes
årsarvode året innan avgångstidpunkten.
För att uppbära förlängt ekonomiskt omställningsstöd krävs egen aktivitet
från den förtroendevalde i syfte att hitta annan försörjning. Förlängt
ekonomiskt omställningsstöd ska samordnas med förvärvsinkomster.
Rätten att erhålla förlängt ekonomiskt omställningsstöd upphör om den
förtroendevalde på nytt blir innehavare av uppdrag med sammanlagt minst
40 procent av heltid hos kommunen eller landstinget/regionen, eller får
uppdrag i Riksdagen eller regeringen.

§ 6 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg
till dessa bestämmelser som fullmäktige beslutar.

§ 7 Samordning
Omställningsersättningarna enligt §§ 4 och 5 ska samordnas/minskas med
andra förvärvsinkomster om inte annat anges.

8 Ansökan om omställningsstöd
Ansökan om omställningsstöd enligt §§ 3-5 ska göras skriftligt enligt de
anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den förtroendevalde bör få
omställningsstöd utbetalad tre månader efter det att pensionsmyndigheten
tagit emot sådan ansökan.

§ 9 Uppgiftsskyldighet och återbetalning av omställningsstöd
En förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som
pensionsmyndigheten begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna
omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd och förlängt ekonomiskt
omställningsstöd.
Har förtroendevald erhållit omställningsstöd, ekonomiskt omställningsstöd
eller förlängt ekonomiskt omställningsstöd obehörigen eller med för högt
belopp genom oriktiga uppgifter, underlåtenhet att fullgöra
anmälningsskyldighet eller på annat sätt eller har förtroendevald i annat fall
bort inse att utbetalningen var oriktig, ska det för mycket utbetalda beloppet
återbetalas.
Pensionsmyndigheten kan – om särskilda skäl föreligger – besluta att helt
eller delvis avstå från efterkrav.
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Pensionsbestämmelser
§ 1 Tillämpningsområde m.m.
Bestämmelser om pension gäller för förtroendevald som avses i 4 kap. 1 §
kommunallagen och som fullgör uppdrag hos kommunen eller
landstinget/regionen.
Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald som väljs för första
gången i samband med valet 2014 eller senare, eller som i tidigare uppdrag
inte omfattats av PBF, PRF-KL eller andra pensionsbestämmelser för
förtroendevalda.
Pensionsbestämmelserna tillämpas på förtroendevald, oavsett uppdragets
omfattning, om inte annat anges.
Pensionsbestämmelserna gäller inte för förtroendevald som vid tillträdet av
uppdrag har rätt till egenpension på grund av anställning, har rätt till
egenpensionsförmåner enligt PBF, PRF-KL eller annat uppdrag eller
uppnått 67 års ålder. Med ”rätt till egenpension” inbegrips att den
förtroendevalde skulle kunnat få rätt till egenpension om ansökan härom
ingivits.
Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att pensionsbestämmelserna ska
gälla och fastställa de villkor i fråga om pensionsrättens omfattning m.m.
som kan finnas motiverade.
Regionstyrelsen är pensionsmyndighet i Region Gotland och har i uppdrag
att tolka och tillämpa dessa bestämmelser.

§ 2 Pensionsförmånernas omfattning
Pensionsförmåner enligt dessa bestämmelser är:
a. avgiftsbestämd ålderspension
b. sjukpension
c. efterlevandeskydd
d. familjeskydd

§ 3 Avgiftsbestämd ålderspension
En förtroendevald har rätt till avgiftsbestämd ålderspension enligt §§ 4 – 9 i
pensionsbestämmelserna.
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§ 4 Pensionsgrundande inkomst
En förtroendevalds pensionsgrundande inkomst beräknas per kalenderår och
begränsas till högst 30 inkomstbasbelopp.
Den pensionsgrundande inkomsten beräknas per kalenderår och utgörs av
den förtroendevaldes årsarvode, sammanträdesersättningar samt andra i det
pensionsgrundande uppdraget (uppdragen) utgivna kontanta ersättningar.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid och
som under ledighet till följd av sjukdom, olycksfall, arbetskada eller
ledighet enligt föräldraledighetslagen (FörL), och på grund av sådan
ledighet fått avdrag från sitt arvode, ska den pensionsgrundande inkomsten
räknas om (höjas) med vad som avdragits.
I den pensionsgrundande inkomsten ska inte ingå ersättning som betalas ut
till förtroendevald enligt 4 kap 12 § kommunallagen för förlorad
arbetsinkomst, semesterförmån eller tjänstepensionsförmån eller ersättning
som utgör traktamente eller kostnadsersättning.

§ 5 Pensionsavgifter
Pensionsavgiften beräknas i procent på den förtroendevaldes
pensionsgrundande inkomst enligt § 4.
Pensionsavgiften är 4,5 procent på den pensionsgrundande inkomsten upp
till och med 7,5 inkomstbasbelopp.
Pensionsavgiften är 30 procent på de delar av den pensionsgrundande
inkomsten som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp, intill dess den
förtroendevalde har fyllt i 32 a § LAS angiven ålder. Därefter är
pensionsavgiften 4,5 procent på hela den pensionsgrundande inkomsten.
För förtroendevald med uppdrag på heltid eller betydande del av heltid, och
som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt socialförsäkringsbalken
(SFB) och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9 § kommunallagen
befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång, ska pensionsavgift
tillgodoräknas under
tid då den förtroendevalde har rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning enligt
socialförsäkringsbalken (SFB).
Anmärkning
Pensionsavgift ska avsättas i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i
uppdraget (uppdragen). Pensionsavgiften beräknas på den
pensionsgrundande inkomsten året före den förtroendevalde beviljas sjukeller aktivitetsersättning. Pensionsavgiften avsätts till den förtroendevaldes
pensionsbehållning.
Förtroendevald tillgodoräknas pensionsavgift från kommunen,
landstinget/regionen endast om den för kalenderåret är högre än 1,5 procent
av samma års inkomstbasbelopp. Då förtroendevald inte tillgodoräknas
pensionsavgift betalar kommunen och landstinget/regionen ut motsvarande
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belopp direkt till den förtroendevalde i form av ersättning som inte är
pensionsgrundande.

§ 6 Pensionsbehållning
Pensionsavgiften för ett kalenderår avsätts senast den 31 mars följande år till
en pensionsbehållning hos respektive kommun eller landsting/region, där
den förtroendevalde har innehaft uppdrag. Med pensionsbehållning avses
summan av de årliga pensionsavgifter som intjänats hos respektive kommun
eller landsting/region.
Pensionsbehållningen innehåller ett obligatoriskt efterlevandeskydd enligt §
11.

§ 7 Information
Pensionsmyndigheten ska lämna information till den förtroendevalde om
hans eller hennes avgiftsbestämda pension, pensionsgrundande inkomst och
avsättning av pensionsavgift.

§ 8 Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension
Utbetalning av avgiftsbestämd ålderspension, dvs pensionsbehållningen
enligt § 6, sker månadsvis och tidigast från den tidpunkt den
förtroendevalde kan få allmän pension utbetalad, och i övrigt enligt
överenskommelse mellan den förtroendevalde och fullmäktige.
Ansökan om avgiftsbestämd ålderspension ska göras enligt de anvisningar
som pensionsmyndigheten fastställt. Den förtroendevalde bör få pension
utbetalad inom tre månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot
sådan ansökan.
Avgiftsbestämd ålderspension kan utbetalas som engångsersättning till
förtroendevald om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av
inkomstbasbeloppet året innan utbetalning av förmånen börjar.

§ 9 Uppgiftsskyldighet
Förtroendevald är skyldig att lämna de uppgifter som pensionsmyndigheten
begär för att kunna fastställa rätten till och beräkna avsättning av
pensionsavgift. Lämnas inte sådana uppgifter kan pensionsmyndigheten
besluta att avsättningen ska minskas i skälig omfattning.
Om förtroendevald genom att lämna oriktiga uppgifter inte fullgör sin
uppgiftsskyldighet eller på annat sätt orsakar att för hög pensionsavgift
avsätts, kan detta belopp avräknas på kommande avsättningar av
pensionsavgift.
Pensionsmyndigheten kan besluta att helt eller delvis efterge beloppet.

§ 10 Sjukpension
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Sjukpension betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller
betydande del av heltid och som får rätt till sjuk- eller aktivitetsersättning
enligt socialförsäkringsbalken och som en följd härav med stöd av 4 kap. 9
§ kommunallagen befrias från sitt uppdrag före mandatperiodens utgång.
Sjukpensionen grundas och beräknas på den pensionsgrundande inkomsten
enligt § 4 som den förtroendevalde hade året före den tidpunkt då sjuk- eller
aktivitetsersättning beviljades.
Sjukpensionen motsvarar den månadsersättning som utgår till anställda
enligt AGS-KL.
Sjukpension betalas ut under tid som den förtroendevalde har rätt till sjukeller aktivitetsersättning enligt SFB. Upphör rätten till sjuk- eller
aktivitetsersättning upphör också rätten till sjukpension.
Fullmäktige kan för särskilt fall besluta att sjukpension ska fortsätta att
betalas ut, dock inte för längre tid än då sjuk- och aktivitetsersättning enligt
socialförsäkringsbalken kan lämnas.
Anmärkningar
1. Sjukpensionen utges i förhållande till nedsatt arbetsförmåga i uppdraget
(uppdragen).
2. Sjukpensionen ska värdesäkras enligt de bestämmelser som gäller för
utbetalning av månadsersättning enligt AGS-KL.

§ 11 Efterlevandeskydd
Efterlevandeskydd för avgiftsbestämd ålderspension, enligt § 6, innebär att
pension betalas till efterlevande make/maka, registrerad partner, sambo eller
barn vid förtroendevalds dödsfall.
Vid dödsfall innan avgiftsbestämd ålderspensionen börjat utbetalas till
förtroendevald utbetalas värdet av pensionsbehållningen, enligt § 6, till
förmånsberättigad efterlevande under fem år.
Vid dödsfall efter det att livsvarig avgiftsbestämd ålderspension har börjat
utbetalas till den förtroendevalde fortsätter utbetalningarna som ett
efterlevandeskydd till efterlevande under maximalt 20 år efter det att
ålderspensionen börjat utbetalas.
Efterlevandeskydd betalas i första hand till efterlevande make/maka,
registrerad partner och sambo. I andra hand betalas efterlevandeskydd till
efterlevande barn eller adoptivbarn, dock som längst till och med månaden
innan barnet fyller 20 år.
Om det finns flera barn med rätt till efterlevandeskydd ska
pensionsbehållningen delas lika mellan förmånsberättigade barn.
Efterlevandeskydd kan utbetalas som en engångsersättning till efterlevande
om värdet av pensionsbehållningen är högst 150 % av inkomstbasbeloppet
året före utbetalning av förmånen börjar.

§ 12 Familjeskydd vid förtroendevalds dödsfall
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Familjeskydd betalas ut till förtroendevald med uppdrag på heltid eller
betydande del av heltid. (Bestämmelser om familjeskydd utarbetas senare
efter det att pågående avtalsförhandlingar om AKAP-KL avslutats.)

§ 13 Vissa inskränkningar i rätten till pensionsförmån
Angående påföljd i pensionsförmånshänseende för den som uppsåtligen
framkallat förtroendevalds arbetsoförmåga eller död ska gälla vad som
anges i 18, 19, 20 a och 100 a §§ lagen om försäkringsavtal.

§ 14 Ändringar av och tillägg till bestämmelserna
Förtroendevald är skyldig att underkasta sig de ändringar av och de tillägg
till pensionsbestämmelserna som fullmäktige beslutar.

§ 15 Finansiering
För utfästelser enligt dessa bestämmelser svarar kommun och
landsting/region.

§ 16 Ansökan om och utbetalning av sjukpension,
efterlevandeskydd och familjeskydd
Utbetalning av sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd sker
månadsvis.
Ansökan om sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd ska göras
enligt de anvisningar som pensionsmyndigheten utfärdar. Den
förtroendevalde eller förmånsberättigade bör få pension utbetalad tre
månader efter det att pensionsmyndigheten tagit emot sådan ansökan.

§ 17 Uppgiftsskyldighet m.m.
Förtroendevald eller hans eller hennes efterlevande är skyldig att lämna de
uppgifter som pensionsmyndigheten begär för att fastställa rätten till
sjukpension, efterlevandeskydd och familjeskydd. Förtroendevald eller
efterlevande som inte fullgör de skyldigheter pensionsmyndigheten fastställt
förverkar rätten till förmåner och kan inte genom att senare fullgöra
skyldigheten återfå rätten till förverkat belopp mer än sex månader tillbaka.
Pensionsmyndigheten kan dock medge undantag.
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Bilaga - Vissa Förtydliganden till OPF-KL
1. Definition av förtroendevald enligt 4 kap 1 §
kommunallagen
Med förtroendevalda avses i denna lag (kommunallagen) ledamöter och
ersättare i fullmäktige, nämnder och fullmäktigeberedningar samt revisorer.
Med förtroendevalda avses också ledamöter och ersättare i den beslutande
församlingen, förbundsstyrelsen eller annan nämnd, de beslutande
församlingarnas beredningar samt revisorer i ett kommunalförbund. Lag
(2006:369).

2. Heltid och betydande del av heltid
Förtroendevald som fullgör uppdrag på heltid eller på betydande del av
heltid. Vad som menas med betydande del av heltid är en tolkning av
kommunallagen.
Kommunaldemokratiska kommittén ansåg i sitt betänkande (SOU 1982:5)
att 40 %, motsvarande vad som gäller inom arbetslivet för sociala förmåner,
borde vara en lägsta gräns, vilket också remissinstanserna ansåg. (I prop.
1982/83:97 tar departementschefen upp 40% - gränsen endast i fråga om
utfästelse om visstidspension).

3. Efterskydd
Förtroendevald som befrias/frånträder sitt uppdrag p g a sjukdom har rätt till
efterskydd under 270 kalenderdagar. Efterskyddet innebär att rätt till
sjukpension föreligger om förtroendevald under efterskyddstid beviljas sjukeller aktivitetsersättning.
Den förtroendevaldes rätt till efterskydd upphör om den förtroendevalde
tillträder en anställning eller annat uppdrag, förenat med pensionsrätt.

Besöksadress Visborgsallén 19
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4. Pensionsbehållning
Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska årligen omräknas med förändringen
av inkomstbasbeloppet (IBB). Om riksdagen eller regeringen beslutar om
särskilda ekonomiska åtgärder som berör pensionsområdet, direkt eller indirekt,
- t.ex. genom skattesystemet, eller vid omständigheter som ses som force
majeure, ska avvikelse kunna göras från nedanstående normer.

Normer
Innan pension betalas ut
För tid innan den förtroendevaldes pensionsbehållning enligt OPF-KL börjar
betalas ut ska pensionsbehållningen räknas upp för ett kalenderår (t) genom att
multipliceras med kvoten av inkomstbasbeloppet (IBB) för kalenderåret (t+1)
dividerat med inkomstbasbeloppet för kalenderåret (T). Uppräkning sker vid
utgången av kalenderåret (t+1).
Börjar pensionsbehållningen betalas ut under kalenderåret (t+1) ska
pensionsbehållningen istället räknas upp genom att multipliceras med en
tolftedel av det enligt ovan beräknade värdet multiplicerat med antalet
kalendermånader under kalenderåret (t+1) innan pensionsbehållningen börjar
betalas ut. Uppräkningen sker vid utgången av den kalendermånad som närmast
föregår den då pensionsbehållningen börjar betalas ut.
Då pension betalas ut
Pensionsbehållning enligt OPF-KL ska räknas om i samma grad som
gällande IBB ändrats i förhållande till IBB för det kalenderår då pensionen
började betalas ut.
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-04-28

Handlingar till

Ärende 8

Omförhandla visstidspension och
avgångsvederlag för politiker. Motion av

Simon Härenstam (M), Johan Malmros
(FP), Isabel Enström (MP) och Brittis
Benzler (V)
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-03-27, § 97
• Motion 2012-11-26
• Ledningskontoret 2014-02-26

Motion:Omförhandla visstidspension och avgångsvederlag för politiker
Till: Regionfullmäktige Gotland
Den 23 april 2012 behandlade Regionfullmäktige en motion med syfte att Region
Gotland skulle omarbetar gällande regelverk för avgångsvederlag och
visstidspension samt att stödja de som omfattas av pensionssystemet.
Ledningskontorets bedömning var tydlig, att en översyn av regelverket är befogad.
Men för att undvika dubbelarbete gjordes bedömningen att avstämningar med SKL
skulle göras angående den översyn som de påbörjat.
Vi anser att det ska finnas ett regelverk som ger en politiker en grundtrygghet, men
inte en långtidsförsörjning. Nuvarande regler påverkar folkvalda politikers
trovärdighet och inger inte respekt för människors skattepengar. Region Gotland bör
därför omförhandla avtalen med de nuvarande politikerpensionärerna.
Vi yrkar härmed att
Att Region Gotland träffar frivilliga överenskommelser med de som redan omfattas av
det gamla regelverk, då det i efterhand inte går att ändra.
Visby 2012-11-26
Simon Härenstam (M)
Johan Malmros (FP)
Isabel Enström (MP)
Brittis Benzler (V)

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-27
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-03-18

Rs § 97
Au § 100

Motion. Omförhandla visstidspension och avgångsvederlag för
politiker
RS 2012/684

- Motion 2012-11-27
- Ledningskontoret 2014-03-04 rev. 2014-03-18

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen bifalls på så sätt, för det fall regionfullmäktige antar bestämmelser om
omställningsstöd och pension till förtroendevalda, OPF-KL, att de förtroendevalda
som omfattas av nuvarande regelverk, PBF-KL, erbjuds att istället för
visstidspension enligt nuvarande regelverk, PBF-KL, träffar frivillig
överenskommelse med regionen om att tillämpa OPF-KL:s regler om
omställningsstöd.

Simon Härenstam (M), Johan Malmros (FP), Isabel Enström (MP) och Brittis Benzler (V) yrkar i
en gemensam motion att Region Gotland träffar frivilliga överenskommelser med de
nuvarande pensionerade politiker som omfattas av de överenskommelser om
visstidspension och avgångsvederlag som gäller för regions politiker.
Motionärerna anser att det ska finnas ett regelverk som ger en politiker en grundtrygghet, men inte en långtidsförsörjning. Nuvarande regelverk påverkar folkvalda
politikers trovärdighet och inger inte respekt för människors skattepengar. Region
Gotland bör därför omförhandla avtalen med de nuvarande pensionerade politikerna.
Motionärerna yrkar att Region Gotland träffar frivilliga överenskommelser med de som
redan omfattas av det gamla regelverket, då det inte ensidigt går att ändra.
Ledningskontoret anför att en omförhandling förutsätter ett genomarbetat alternativ.
Alternativet bör även vara hållbart över tid och kunna omfatta politiker som i framtiden
hamnar i samma situation när man lämnar sina politiska uppdrag.
Den 23 april 2012 biföll regionfullmäktige en motion med syfte att Region Gotland
skulle omarbeta gällande regelverk för avgångsvederlag och visstidspension samt att
stödja de som omfattas av pensionssystemet. För att undvika dubbelarbete skulle
avstämning ske med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) angående den översyn
som de påbörjat.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-27
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-03-18

Rs § 97 forts
Au § 100

SKL har utarbetat ett förslag till nytt regelverk, bestämmelser om omställningsstöd och
pension till förtroendevalda (OPF-KL). Tanken med SKL:s förslag är att det ska träda
ikraft efter valet 2014. För de som redan idag får ersättning enligt nuvarande regelverk
ska nuvarande regelverk tillämpas även fortsättningsvis. SKL:s bedömning är att
ingångna avtal ska hållas och har därför inte föreslagit någon förändring för de som
omfattas av nuvarande avtal, PBF-KL.
Ledningskontoret anser att motionärernas intentioner, att villkoren ska innehålla en
grundtrygghet men inte innebära en långtidsförsörjning, kan tillfredsställas med
utformningen av förslaget till nytt regelverk. Ledningskontoret anser också att man inte
ensidigt kan förändra villkoren för de som redan uppbär ersättning enligt nuvarande
regelverk. En förändring förutsätter frivillig överenskommelse varför ett sådant
erbjudande bör ges.
Arbetsutskottet föreslår att beslut fattas enligt ledningskontorets förslag.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2012/684

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Mats Magnusson

Datum 18 mars 2014

Regionstyrelsen

Motion. Omförhandla visstidspension och
avgångsvederlag för politiker
Förslag till beslut

Motionen bifalls på så sätt, för det fall regionfullmäktige antar bestämmelser
om omställningsstöd och pension till förtroendevalda, OPF-KL, att de
förtroendevalda som omfattas av nuvarande regelverk, PBF-KL, erbjuds att
istället för visstidspension enligt nuvarande regelverk, PBF-KL, att träffa
frivillig överenskommelse med regionen om att tillämpa OPF-KL: s regler om
omställningsstöd.

Bakgrund

Simon Härenstam (m), Johan Malmros (fp), Isabel Enström (mp) och Brittis
Bentzler (v) yrkar i en motion att Region Gotland omförhandlar nuvarande
överenskommelser om visstidspension och avgångsvederlag för politiker.
Motionärerna anser att det ska finnas ett regelverk som ger en politiker en
grundtrygghet, men inte en långtidsförsörjning. Nuvarande regelverk påverkar
folkvalda politikers trovärdighet och inger inte respekt för människors
skattepengar. Region Gotland bör därför omförhandla avtalen med de
nuvarande politikerpensionärerna.
Motionärerna yrkar att Region Gotland träffar frivilliga överenskommelser
med de som redan omfattas av det gamla regelverket, då det inte ensidigt går
att ändra.
En omförhandling förutsätter ett genomarbetat alternativ. Alternativet bör
även vara hållbart över tid och kunna omfatta politiker som i framtiden
hamnar i samma situation när man lämnar sina politiska uppdrag.
Den 23 april 2012 biföll regionfullmäktige en motion med syfte att Region
Gotland skulle omarbeta gällande regelverk för avgångsvederlag och
visstidspension samt att stödja de som omfattas av pensionssystemet.
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2012/684

Region Gotland

Regionfullmäktige biföll motionen men för att undvika dubbelarbete skulle
avstämning ske med Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) angående den
översyn som de påbörjat.
SKL har utarbetat ett förslag till nytt regelverk, bestämmelser om
omställningsstöd och pension till förtroendevalda (OPF-KL). Tanken med
SKL:s förslag är att det ska träda ikraft efter valet 2014. För de som redan idag
får ersättning enligt nuvarande regelverk ska nuvarande regelverk tillämpas
även fortsättningsvis. SKL:s bedömning är att ingångna avtal ska hållas och har
därför inte föreslagit någon förändring för de som omfattas av nuvarande avtal,
PBF-KL.
Bedömning

Motionärernas intentioner, att villkoren ska innehålla en grundtrygghet men
inte innebära en långtidsförsörjning, kan tillfredsställas med utformningen av
förslaget till nytt regelverk.
Som motionärerna påpekar kan man inte ensidigt förändra villkoren för de
som redan uppbär ersättning enligt nuvarande regelverk. En förändring
förutsätter frivillig överenskommelse.

Per Lindskog
Regiondirektör

Elisabeth Borg
HR-direktör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-04-28

Handlingar till

Ärende 9

Förskottsinbetalningar för
myndighetstillsyn. Motion av Inger

Harlevi (M)
Innehåll

• Regionstyrelsens förslag 2014-03-27, § 96
• Motion 2013-09-09
• Ledningskontoret 2014-02-12
• Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-02-04, § 14

	
  
	
  
	
  
Visby 2013-09-09

Motion: Förskottsbetalningar för myndighetstillsyn
Till: Regionfullmäktige Gotland
Den tillsyn av företag som utförs av Region Gotlands förvaltningar med
myndighetsuppdrag är viktig och uppskattad. Dock är det inte acceptabelt att
debiteringen av denna tillsyn avkrävs i förskott. Många av de företag som är
föremål för denna tillsyn är turismföretag och för dem är det extra kännbart att
debiteras denna tillsyn i början av året då ofta ingen verksamhet är i gång och
likviditeten är ansträngd. Jordbruksföretag debiteras årligen avgifter - men får inte
tillsyn varje år.
Jag yrkar därför
-att systemet ändras så att fakturering sker först efter det att tillsynen gjorts

Inger Harlevi (M)

	
  

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-27
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-03-18

Rs § 96
Au § 98

Motion. Förskottsinbetalningar för myndighetstillsyn
RS 2013/549

- Motion 2013-09-09
- Miljö- och hälsoskyddsnämnden 2014-02-04, § 14
- Ledningskontoret 2014-02-12

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen avslås.

I en motion har Inger Harlevi (M) yrkat att systemet ändras så att fakturering sker först
efter det att den tillsyn gjorts som utförs av regionens förvaltningar med myndighetsuppdrag. Det inte acceptabelt att debiteringen av denna tillsyn avkrävs i förskott då
många är turismföretag och för dem är det extra kännbart att debiteras denna tillsyn i
början av året då ofta ingen verksamhet är i gång. Jordbruksföretag debiteras årligen
avgifter men får inte tillsyn varje år.
I remissyttrande har miljö- och hälsoskyddsnämnden inte gjort något klart ställningstagande till motionen. Nämnden anger att underlag för taxekonstruktioner hämtas från
Livsmedelsverket och från Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Dessa system
förespråkar årliga avgifter för fortgående verksamheter och hävdar att efterskott är
olagligt på vissa områden. Nämnden har dock tillsatt en egen utredning för att bevaka
den lagliga möjligheten till andra faktureringsperioder.
Ledningskontoret redogör ingående för de problemställningar som finns för val av princip
för faktureringstillfälle. I och med att det inte bara finns ett avgiftssystem i regionen som
kan behöva ändras kan inte motionen bifallas utan genomgång av samtliga
tillsynsavgifter. Det bör i första hand åligga respektive nämnd att överväga lämpligast
betalningsmodell för en effektiv finansiering av tillsynsverksamheten och i
förekommande fall föreslå ändring. Med anledning av detta rekommenderar
ledningskontoret att motionen avstyrks.
Arbetsutskottet har föreslagit att beslut fattas i enlighet med ledningskontorets förslag.
Yrkanden
•

Stefan Wramner (M) yrkade bifall till motionen.

•

Åke Svensson (S) yrkade bifall till arbetsutskottets förslag.

Ordförande ställde proposition på Stefan Wramners yrkande och fann att arbetsutskottets förslag vunnit majoritet.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ledningskontoret

RS 2013/549
Tjänsteskrivelse

Patrik Pettersson

12 februari 2014

Regionstyrelsen

Motion. Förskottsinbetalningar för myndighetstillsyn
Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen avstyrker bifall till motionen.
Sammanfattning

2. I en motion har Inger Harlevi yrkat att systemet ändras så att fakturering
sker först efter det att tillsynen gjorts. I remissyttrande över motionen har
miljö- och hälsoskyddsnämnden utan något klart ställningstagande till
motionen lämnat synpunkter. Ledningskontoret anser, även om det för
vissa avgiftsområden vore lagligt med betalning i efterskott, att flera skäl
talar för förskottsbetalning. En generell genomgång av samtliga taxor för
bedömning av när betalning skall ske kan således inte anses vara motiverad.
Det utesluter inte att varje nämnd vid översyn av sina respektive avgifter
ändå gör nya överväganden om när betalning lämpligen skall ske.
Bakgrund

3. I motion den 9 september 2013 till regionfullmäktige om
förskottsbetalningar för myndighetstillsyn har ledamoten Inger Harlevi
anfört följande.
Den tillsyn av företag som utförs av Region Gotlands förvaltningar
med myndighetsuppdrag är viktig och uppskattad. Dock är det inte
acceptabelt alt debiteringen av denna tillsyn avkrävs i förskott. Många
av de företag som är föremål för denna tillsyn är turismföretag och
för dem är det extra kännbart alt debiteras denna tillsyn i början av
året då ofta ingen verksamhet är i gång och likviditeten är ansträngd.
Jordbruksföretag debiteras årligen avgifter men får inte tillsyn varje år.
Jag yrkar därför att systemet ändras så att fakturering sker först efter
det att tillsynen gjorts.
4. Miljö- och hälsoskyddsnämnden, som beretts tillfälle att yttra sig, har den 4
februari 2014, § 14 lämnat synpunkter. Av synpunkterna framgår att
underlag för taxekonstruktioner hämtas från Livsmedelsverket och från
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Ledningskontoret

RS 2013/549

Region Gotland

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL). Dessa system förespråkar årliga
avgifter för fortgående verksamheter och hävdar att efterskott är olagligt på
vissa områden. Nämnden har dock tillsatt en egen utredning för att bevaka
den lagliga möjligheten till andra faktureringsperioder.
5. Regionstyrelsen har enligt 5 kap. 28 § kommunallagen att i beredningen till
fullmäktige yttra sig över motionen.
Bedömning

6. Motionen synes förutsätta att det bara funnes ett avgiftssystem i regionen
och att en ändring däri kan göras. Så är inte fallet. Motionen kan således
inte rakt av bifallas. Det krävs först en genomgång av samtliga
tillsynsavgifter för att fastställa vad som är lagligt handlingsutrymme och
vad som kan vara lämpligt för respektive verksamhet. Den uppgiften
ankommer i första hand på respektive nämnd. Frågorna som nämnderna
kommer att stöta på om hanteringen av tillsynsavgifter har flera perspektiv,
nedan redovisas några.
7. Där finns som ett första perspektiv diskussionen om gränsen för när en
avgift – på grund av att det inte finns någon korresponderande nyttighet –
blir en skatt i regeringsformens mening. Med utgångspunkt häri skulle
kunna argumenteras att en tillsynsavgift aldrig finge förskotteras. Ett
problem är förstås vad som ingår i begreppet tillsyn. Tillsynen blir ju sällan
klar och avslutad för gott men när är den gjord? Att tillsyn inbegriper mer
och annat än inspektion på stället är givet.
8. Ett andra perspektiv gäller statligt stöd. Staten har ålagt viss verksamhet att
underkasta sig vissa kontroller. Kostnaderna för dessa kontroller är således
utgifter som företagen skall täcka och inte skattebetalarna. Med ett sådant
synsätt bör inga risker tas för skattesubsidier, varmed följer krav på att
verksamheten betalar i förskott.
9. En tredje ingång är den att staten ålagt kommunerna att bedriva tillsynen
och enligt finansieringsprincipen blott anvisat avgifter som finansiering av
åliggandet. Även detta perspektiv talar för att säkra finansieringen så tidigt
som möjligt genom förskott.
10. Ett fjärde perspektiv är att kostnaden för tillsynsverksamheten totalt sätt
kan antas bli billigare om omkostnader för att driva in fordringar och
förluster kan hållas nere. I annat fall måste övriga verksamhetsutövare även
belastas med sådana kostnader och eventuella förluster som
erfarenhetsmässigt uppstår i verksamheter där betalning tas ut i efterskott.
Det vill säga allt annat lika, kan förskottsbetalning antas gynna företag som
vill göra rätt för sig och kan planera för nästa säsong.
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Ledningskontoret

RS 2013/549

Region Gotland

11. Ett femte perspektiv är om förskottsbetalning kan anses hindra etablering
och en bättre konkurrens. Det talar i så fall emot förskottsbetalning.
Avgiftens andel av de totala etableringskostnader för en verksamhet måste
väl vara väsentlig för att det skall anses vara avgiften som hindrar en
etablering. Något belägg för att det beloppsmässigt skulle förhålla sig så har
inte framkommit.
12. Ledningskontoret förmodar att de avgiftssystem, taxor, som finns idag är
det historiska resultatet av överväganden utifrån bl.a. ovanstående
perspektiv. Taxorna kan utvecklas och förfinas vidare. Där så finns legalt
utrymme bör det i första hand ankomma på respektive nämnd att överväga
lämpligast betalningsmodell för en effektiv finansiering av
tillsynsverksamheten och i förekommande fall föreslå ändring. Därmed
rekommenderar ledningskontoret att regionstyrelsen avstyrker bifall till
motionen.

Ledningskontoret

Per Lindskog
regiondirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-04-28

Handlingar till

Ärende 11

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
• Anna Säve-Söderberghs medborgarförslag om att förbättra trafikmiljön på
Skarphäll för gående och cyklister (Inkom 2014-03-21) RS 2014/159
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
• Christer Finns medborgarförslag om en fast hållplats på busslinje 12 vid Väte
Juves på väg 142 vid den södra avtagsvägen mot Atlingbo kyrka. (Inkom
2014-03-25) RS 2014/169
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
• Åsa Ahlqvists medborgarförslag om ”vägbula” vid övergångsstället i hörnet
Kung Magnus väg/Jägargatan. (Inkom 2014-04-08) RS 2014/203
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
• Sören Ekströms medborgarförslag om hjärtstartare till trygghetspatrullerna.
(Inkom 2014-04-09) RS 2014/206
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden
• Lars Lindgrens medborgarförslag om trygghetsboende i Burgsvik. (Inkom
2014-04-11) RS 2014/212
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till regionstyrelsen

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2014 -03- 21
REGION GOTLAND

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

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicermg
Jag samtycker inte till internetpublicering

|x]
j j

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

Namnteckning

x

f

^ A,— /

Namnförtydligande

Anna Säve-Söderberqh
Trädgårdsgatan 313
621 54 Visby
anna.save-soderbergh@telia.com

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Änr

2014-03-21
Forts. Medborgarförslag

REGiC" GOTLAND

Det lär finnas planer inom Regionen på en radikal förbättring av trafikmiljön på Skarphäll. Då
genomförandet av detta dröjer, borde man med enklare medel göra en förbättring under tiden.
Det finns endast en skyltad övergång i början av Skarphäll. För att besöka någon av affärerna på
nedersidan av gatan måste man korsa den.
Det finns visserligen flera övergångar på Skarphällsgatan för cyklister och gående, men ingen av de
övriga är skyltad. Trafikmiljön är rörig med alla utfarter. Bilarna kör fort, ofta för fort.
Anlägg minst två övergångar - i mitten och slutet av gatan - som är skyltade och försedda med
fartdämpande gupp.
l övriga Visby är hastigheten på betydligt lugnare gator begränsad till 30 km/timmen. Så länge
trafikmiljön är så kaotisk som idag borde även hastigheten på Skarphäll begränsas till 30 km/timmen.
Vänta inte på olyckan innan förbättringar av trafikmiljön görs!

Anna Säve-Söderbergh, cyklist

MEDBORGARFÖRSLAG
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Gotland

Ånr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

-03- 2 5
REGION GOTLAND

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

En till hållplats på busslinje 12, vid Väte Juves på
väg 142 vid den södra avtagsvägen mot Atlingbo
kyrka.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

l & ikring Juves bor & arbetar en hel del folk. Här
fi n ns både verkstäder & kontor, stuguthyrning som
är aktiv året runt med tillhörande spä mm.
bostäderna är både egna gårdar, villor & lägenheter
Flera som bor här är barn, flertalet vuxna pendlar
& från Visby varje dag. Jag tror att en fast hållplats
skulle öka bussåkandet!
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

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

Namnteckning^-""^?

2014-03- 13

./

*^^Z=r*~
Namnförtydligande

Christer Finn
Väte Juves 107c
62240 Romakloster
christerfinn@hotmail.com

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2
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MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY
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REGION GOTLAND

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

"Vägbula" - övergångsstället i hörnet Kung
Magnusväg / Jägargatan! Det är dålig sikt från båda
hållen för biltrafikanter. Därmed kommer även
skylten med varningstecken för gupp mer till sin rätt!
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Då man kommer norr ifrån på Kung Magnusväg
finns ett varningstecken för gupp i hörnet vid
Jägargatan. "Bulan" finns på övergångsstället några
meter in på fortsättningen av Kung Magnusväg.
Övergångsstället från "gamla slakteritomten"
parkeringen vid Coop. Östercentrum. bör även höjas
till en "bula". Sikten är skymd från båda håll!
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

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

2014-04-06

Namnteckning /rf*

-s-\

&4c c&'4>/f*rt^

Namnförtydligande

-f

Åsa Ählgvist
Snäckgärdsv. 56
621 41 Visbv
asa.ahlgvist@gotland.se

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2
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Gotland

Anr

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Hjärtstartare til trygghetspatrullerna

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

Det skrivs så mycket om att hjärtstartare bör finnas i
varje socken. Det är ju regionens bilar som rullar om
nätterna och dompasserar iregel varje socken en
eller två gånger per natt.Jag jobbar själv i
trygghetspatrullen så det är en resurs som bör
tillvaratas. Vid ett ev hjärtstopp kan vi vara närmare
än annan resurs och påbörja hlr,kanske räddat ett liv
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarforslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

[x]
|l

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

2014-04-07

Namnteckning /VI-
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Namnförtydligande

Sören Ekström
Adress

Jungfrustig 3
62 138 Visby
0498480968@telia.com

Postadress

E-postadress
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MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att kommunfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

trvnoh^tsh Qpprjp i s p rvi rD ort Burosvikför
j~ . . . , . _ .
Storsudret äldre medborgare
Rynnflnrlp av *% kallt

Motivering
Skriv här varför du anser att kommunfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

HÄNVISAR TILL BIF BILAGA

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att ötreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum
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?ou-04-nq

Å

i\

O^AiL V\Jl t^(CAG\ &{ ^

Namnförtydl\gande
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Lars \indfr^fT~~^ \
Adress

V. /

Suderkvior 3

Postadress

623 35

BURGSVIK

E-postadress

LALINDGREN/a)TELIA.COM
Gotlands kommun - blankett för medborgarförslag 2009-07-01
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Bilaga till Medborgarförslag.

I Mars 2011 hölls ett synnerligen välbesökt möte i Oj a bygdegård, Där
Region Gotland informerade om FÖP för Storsudret. Regionstyrelsens ordf. Åke Svensson meddelade därvid bl a Region Gotlands
avsikter att stötta och satsa på Burgsvik som Storsudrets Centralort.
Jag har - både före och efter 2011 - försökt påverka Regionen att få
till stånd byggandet av så kallat trygghetsboende. Det är ju allmänt
bekant, att vi alla lever allt längre och förblir allt friskare, men inte
alla orkar kanske skötsel/underhåll av egen fastighet/trädgård på äldre
dagar. Då söker man av naturliga skäl, men förgäves, efter ett annat,
alternativt boende. Allt för många är alltför friska för det särskilda
boende, Sudergården kan erbjuda.
På Sudret finns ett utbrett intresse för ett boende, typ trygghetsboende,
men möjligheterna till sådana är små i Burgsvik. Förvisso finns ett
antal nytillkomna lägenheter, men de är av typen bostadsrätt och
därmed alltför ofta inget (ekonomiskt) alternativ. I en stor del av
landets alla kommuner, inkl Gotland, råder sålunda en stor brist på
lämpliga bostäder för de lite äldre människorna.
Jag efterlyser och önskar sålunda byggandet av erforderliga bostäder
av typen trygghets- eller service-hus i Burgsvik. Bristen är akut.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-04-28

Handlingar till

Ärende 12

Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Innehåll
• NNs medborgarförslag om att de fria parkeringarna på Visborgsområdet
bör förmånsbeskattas. RS 2013/746
• Regionstyrelsen 2014-03-27, § 88
• Medborgarförslag (Inkom 2013-11-25)
• Rebecca Rutsells medborgarförslag om lekland för barn. RS 2014/25
• Kultur- och fritidsnämnden 2014-04-01, § 22
• Medborgarförslag (Inkom 2014-01-14)
• Ejvind Anderssons medborgarförslag om barnkulturhus. RS 2013/196
• Kultur- och fritidsnämnden 2014-04-01, § 23
• Medborgarförslag (Inkom 2013-04-02)

Protokoll

Regionstyrelsen 2014-03-27
Regionstyrelsens arbetsutskott 2014-03-11

Rs § 88
Au § 87

Medborgarförslag. De fria parkeringarna på Visborgsområdet bör
förmånsbeskattas
RS 2013/746

- Medborgarförslag 2013-11-25
- Regionfullmäktige 2013-12-16, § 183
- Ledningskontoret 2014-02-25

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

I medborgarförslaget anförs att parkeringsplatserna på P 18 området (Visborgsområdet)
av rättviseskäl bör förmånsbeskattas. Regionfullmäktige har överlämnat ärendet till
regionstyrelsen.
Ledningskontoret bedömer efter utredning att det inte finns skatterättslig grund för
förmånsbeskattning av regionens medarbetare.
Kontoret har både tagit del av Skatteverkets skrivelse om beskattning av
parkeringsförmån samt även haft kontakt med handläggare på Skatteverket Enligt dessa
källor finns ingen grund för förmånsbeskattning.
Expedieras:
Förslagsställaren
Fullmäktige anmäls

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

JAG TYCKER ATT REG. GOTLAND VID NÄSTA SAMMANTRÄDE TAR UPP
P-FRÅGAN PÅ P-18-OMR. PARKERINGARNA BÖR
FÖRMÅNSBESKATTAS. OM EJ – VARFÖR? TYCKER DET ÄR ETT
PRIVILEGIUM FÖR ANSTÄLLDA VID REG, GOTLANDS, TIDNINGAR, M.FL.
SVAR FRÅN SKATTEMYNDIGHETEN BIFOGAS.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

P-FRÅGAN PÅ GOTL ÄR ALLTID AKTUELL OCH JAG UNDRAR VARFÖR
REG. GOTL, TIDNINGSANSTÄLLDA M.FL. FÅR TILLGÅNG TILL FRI
PARKERING. DET FINNS CA 300 FRIA 24-TIMMARS PLATSER OCH CA
LIKA MÅNGA 2-TIM MED P-SKIVA, ETC. I ÖVRIGA DELAR AV VISBY
(DOCK EJ ÖVERALLT) JAGAS BILISTERNA FÖR ATT BETALA MEN PÅ P18-OMR ÄR DET FÖRST TILL KVARN SOM GÄLLER. SER INGEN
RÄTTVISA I HUR DET SER UT PÅ P-18-OMR. MARKEN ÄGS AV PEAB O
REG. GOTLAND.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

x

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

Namnteckning

2013-11-13
Namnförtydligande
Adress
Postadress
E-postadress

SVAR

1(1)

Datum

Dnr

2013-10-01

430598790-13/1152

Skatteverket
Monica Östberg
01 0-575 80 41

Nore Salomonsson
Segebadeng 4
621 39 VISBY

Ang din förfrågan daterad 2013-09-24 om ev förmånsbeskattning av avgiftsfri
parkeringsplats.

Översänder information om regelverket kring förmånsbeskattning av fri parkering. Som du
ser så finns det olika varianter och bedömningen måste göras i varje enskilt fall.
Om du har ytterligare frågor så kan du med fördel vända dig till vår Skatteupplysning per tel
0771-567567 som har öppet 8-18 må-to och 8-16 fre. Du kan också ställa frågor med Epost via Skatteverkets hemsida.

Hälsningar

Nina Ivarsson, kontorschef

Postadress: Box 1214, 621 23 VISBY Telefon: 0771-567 567
Epost: linkoping@skatteverket.se www.skatteverket.se
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Skatteverket

Parkering eller garageplats
Om arbetsgivaren håller med fri parkering eller fri garageplats vid
arbetsplatsen innebär det i många fall att de anställda har en skattepliktig
förmån.
Anställda som har en egen parkeringsplats blir beskattade för förmånsvärdet för alla
dagar, på grund av dispositionsrätt till platsen, oavsett om bilen står där alla dagar
eller inte.
Anställda som inte har en egen plats, men som får stå där det finns plats, blir bara
beskattade för förmånsvärdet de dagar när de parkerar bilen där.

Hur ska förmånen värderas?
Förmånen ska värderas till marknadsvärdet. Marknadsvärdet är vad det skulle ha
kostat den anställde att själv betala för motsvarande förmån, det vill säga vad den
anställde skulle ha fått betala för att hyra en parkeringsplats eller garageplats i
närheten av arbetsplatsen.
Om den anställde kan parkera gratis på likvärdiga platser, nära de platser
som arbetsgivaren håller med, blir det inget förmånsvärde att beskatta.

Fri parkering kan vara skattefri
Den som har bilförmån ska inte beskattas särskilt för parkering eller garageplats
vid arbetsplatsen. Detta gäller oavsett om den anställde använder förmånsbilen i
tjänsten eller enbart privat.
För anställda som kör mycket i tjänsten med egen bil gäller följande:
• Om bilen används i tjänsten under minst 160 dagar under året och då körs minst 300 mil ska den
anställde inte beskattas för parkerings- eller garageplats.
• För den som kör färre dagar men minst 60 i tjänsten och då kör minst 300 mil, ska förmån av fri
parkering tas upp för det antal dagar som bilen inte använts i tjänsten.

Om du behöver mer information om parkeringsförmån, kan du läsa mer om det i
länken nedan.
Skrivelse om parkerinqsförmån

http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/formaner/bilarmm/parkeringe... 2013-10-01
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Kontrolluppgift
På kontrolluppgiften ska arbetsgivaren tala om ifall den anställde har fått förmån av
fri parkering av sin privatbil vid arbetsplatsen.
Om förmånen har något värde ska detta ingå i beloppet i ruta 12 på
kontrolluppgiften. Parkeringsförmån markeras dessutom med ett kryss i ruta 45.

http://www.skatteverket.se/privat/skatter/arbeteinkomst/formaner/bilarmm/parkeringe... 2013-10-01
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Skatteverket

Skatteverkets skrivelser
Information om beskattning av parkeringsförmån
Datum: 2005-01-04

Dnr/målnr/löpnr: 1 Bakgrund
Skatteverket har under den senaste tiden fått en mängd frågor angående beskattning av
parkeringsförmåner. I Skatteverkets broschyrer och på verkets hemsida finns en del
information angående beskattning av parkeringsförmåner. Informationen återfinns på
Skatteverkets webbplats www.skatteverket.se under rubriken broschyrer SKV 304 och
Bilaga skattedeklaration 2003 (pdf, 134.4 kB). Ytterligare information finns också på
webbplatsen under rubriken A-Ö sökord Parkeringsförmån.
Eftersom alla frågor inte kunnat lösas enbart med ledning av den redan publicerade
informationen har Rättsavdelningen sammanställt en del råd om tillämpning av gällande
regler. Dessutom innehåller dokumentet ett antal svar avseende en del vanliga frågor
som ställts i samband med beskattning av parkeringsförmåner.
2 Regler vid beskattning av parkeringsförmån
Av innehållet i 11 kap. l § inkomstskattelagen (1999:1229), IL, följer att om en
arbetsgivare tillhandahåller en anställd fri parkering vid arbetsplatsen utgör detta i
princip en skattepliktig förmån.
Av innehållet i Handledning för beskattning av inkomst och förmögenhet vid 2004 års taxering (HL) del l
sid. 251 (pdf, 418.6 kB) framgår att förmån av fri parkering vid arbetsplatsen är skattefri
för förmånsbilar. Förmånen kan också vara helt eller delvis skattefri om den
skattskyldige använder den egna bilen i tjänsten i betydande omfattning.
Vid bedömningen av om bilen använts i betydande omfattning i tjänsten bör ledning
kunna hämtas från reglerna om avdrag för resor till och från arbetet när kravet på
tidsvinst inte är uppfyllt (12 kap. 27 § IL). Reglerna innebär att avdrag medges för alla
arbetsresor när den egna bilen använts i tjänsten mer än 160 dagar och vid minst 300
mils årlig körning i tjänsten. Om bilen använts mer än 300 mil i tjänsten och mellan 60 160 dagar medges avdrag för bil med det antal dagar bilen använts i tjänsten.
3 Värdering av parkeringsförmån
Förmån som utgår i annan form än pengar värderas enligt bestämmelserna i 61 kap. 2 §
IL till det pris som den skattskyldige skulle ha fått betala på orten om han själv skaffat
sig varan eller tjänsten.

http://www.skatteverket.Se/rattsinformation/skrivelser/arkiv/ar/2005/skrivelser2005.5.... 2013-10-01
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Utgångspunkten vid värderingen av parkeringsförmånen är således priset för jämförbar
parkeringsplats belägen i närheten av arbetsplatsen. Med jämförbar i detta sammanhang
menas att parkeringen ska vara av likvärdig beskaffenhet. En parkering i exempelvis
varmgarage kan inte anses jämförbar med parkeringsplats belägen utomhus. Vidare får
en parkeringsplats utrustad med motorvärmare anses ha ett högre marknadsvärde än en
parkeringsplats utan tillgång till motorvärmare.
4 Arbetsgivarens redovisningsskyldighet för parkeringsförmåner
Enligt 2 kap. 10 § socialavgiftslagen (2000:980), SAL, är löner, arvoden, förmåner och
andra ersättningar för arbete avgiftspliktiga. Av innehållet i 8 kap. 14 §
skattebetalningslagen (1997:483), SBL framgår att arbetsgivaren också måste ta hänsyn
till skattepliktiga förmåner när han beräknar skatteavdraget. Arbetsgivaren måste alltså
varje månad göra skatteavdrag på parkeringsförmånen om den är skattepliktig.
Om arbetsgivaren tillhandahåller fri eller subventionerad parkeringsplats i anslutning till
arbetsplatsen är han redovisningsskyldig för denna förmån. Redovisningsskyldigheten
innebär att han måste ha sådana rutiner beträffande hur de anställda rapporterar om när
de utnyttjar parkeringen så att arbetsgivaren får ett tillförligt underlag för sin
redovisning. Detta gäller framförallt för de fall de anställda inte har särskilt anvisade
platser utan utnyttjar dem i mån av tillgång.
Frågor och svar
5 Parkeringsförmån för personer med handikapp och sjukdomar
5.1 Parkeringsförmån för anställd med parkeringstillstånd
Fråga
Frågan gäller en arbetsgivare som tillhandahåller parkeringsplats i ett garage åt en
anställd som har parkeringstillstånd. I garaget finns inga särskilda handikapplatser. Är
parkeringsförmånen skattepliktig för den anställde?
Svar
Kommunerna tilldelar efter ansökan parkeringstillstånd. Sådant tillstånd tilldelas
rörelsehindrade personer. Parkeringstillståndet innebär att den som har detta tillstånd
har rätt att utan kostnad parkera sin bil på de särskilda platser som anvisats för
handikappfordon. Tillståndet innebär också en rätt att parkera fordonet varhelst det
finns en ledig plats.
Eftersom parkeringstillståndet innebär en rätt att parkera fordonet gratis saknar den av
arbetsgivaren utgivna förmånen marknadsvärde. Någon skattepliktig förmån har således
inte uppkommit för den anställde även om garaget saknar särskilt arrangerade platser
för handikappfordon.

http://www.skatteverket.se/rattsinformation/skrivelser/arkiv/ar/2005/skrivelser2005.5.... 2013-10-01
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5.2 Parkeringsförmån i varmgarage för anställd med sjukdom
Fråga
Frågan gäller en av arbetsgivaren tillhandahållen parkeringsplats i ett garage för anställd
som lider av sjukdom. Av den anställde företett läkarintyg framgår att denne på grund av
sin sjukdom måste ha tillgång till varmgarage i närheten av arbetsplatsen.
Svar
Av vad som sagts i avsnitt 2 framgår att fri parkering tillhandahållen av arbetsgivaren i
princip utgör en skatte- och avgiftspliktig förmån för den anställde. En förutsättning för
en sådan beskattning är att förmånen har ett marknadsvärde. I det här fallet saknar den
anställde ett sådant parkeringstillstånd som berättigar till fri parkering. Med hänsyn
härtill bör parkeringsförmånen värderas till vad det skulle ha kostat den anställde att
själv betala parkeringsplatsen i garaget (se avsnitt 3).
Av innehållet i 12 kap. 30 § IL framgår att skattskyldig som på grund av sjukdom tvingas
använda egen bil för arbetsresorna är berättigad till avdrag med belopp motsvarande de
verkliga bilkostnader som belöper på resorna mellan bostaden arbetsplatsen. I det här
fallet har den anställde företett ett läkarintyg som visar att han är berättigad till avdrag
för resor med bil. Eftersom den anställde blir beskattad för parkeringsförmån får detta
värde anses ingå i de totala bilkostnaderna som ligger till grund för beräkningen av
avdrag för arbetsresor.
5.3 Parkeringsförmån för anställd som inte kan åka med allmänna färdmedel till
arbetet
Fråga
Frågan gäller en parkeringsplats som arbetsgivaren upplåtit gratis till anställd som lider
av en tarmsjukdom som innebär att denne inte kan åka med allmänna färdmedel till
arbetet. En annan fråga i detta sammanhang är hur man skattemässigt ska hantera ett
bidrag som Försäkringskassan lämnar till den anställde för parkeringskostnader vid
arbetet.
Svar
Även i det här fallet uppkommer en skatte- och avgiftspliktig förmån för den anställde
som bör värderas på samma sätt som anges under avsnitt 3.
Om den anställde kan förete ett läkarintyg som visar att han är berättigad till avdrag för
verkliga bilkostnader bör parkeringsförmånen även i det här fallet anses ingå i de totala
bilkostnaderna som ska ligga till grund för beräkningen av avdraget för arbetsresorna.
I HL del l sid. 341-342 (pdf, 421.6 kB) anges följande:

http://www.skatteverket.Se/rattsinformation/skrivelser/arkiv/ar/2005/skrivelser2005.5.... 2013-10-01

Skatteverkets skrivelse, Information om beskattning av parkeringsfbrmån Skatteverket Sida 4 av 7
"Vid beräkning av de verkliga bilkostnaderna ska hänsyn tas till ev. bidrag, t.ex. bilstöd
till handikappade."
Bidraget från försäkringskassan ska följaktligen även det beaktas vid beräkningen av de
verkliga bilkostnader som ska ligga till grund för avdraget för resor till och från arbetet.
6 Parkeringsförmån när bilen används regelmässigt i tjänsten
6.1 Bilen i beredskap för tjänsteresor
Fråga
Frågan gäller en arbetsgivare som tillhandahåller parkeringsplatser till anställda som
använder sina bilar i viss utsträckning i tjänsten. I anställningsavtalet finns inskrivet att
de anställda ska ha bilen med sig till arbetet varje dag ifall det blir någon "utryckning" i
tjänsten. I flera fall kommer dessa anställda inte upp till 300 mils tjänstekörning eller
160 dagars körning i tjänsten. Kan de anställda undgå beskattning för parkeringsförmån
på grund av skyldigheten att ha den egna bilen disponibel för tjänstekörning?
Svar
Som framgår av avsnitt 2 ska bedömningen av om den egna bilen använts regelmässigt i
tjänsten göras enligt samma regler som gäller vid beräkning av avdrag för resor till och
från arbetet. I HL del l sid. 342 (pdf, 421.6 kB) anges följande när det gäller bilens
användning i jourberedskap och liknande fall:
Ofta åberopas som skäl för bilreseavdrag att arbetsgivaren uppställt krav på att den
anställde har bil, att han har biltillstånd eller att han inte i förväg kan veta om han
kommer att använda bilen i tjänsten under dagen. Dessa omständigheter utgör emellertid
inte självständiga skäl för avdrag, utan måste sammanvägas med vad som ovan sagts om
den faktiska regelmässiga användningen."
I det här fallet måste bedömningen av om parkeringsförmån ska anses ha uppkommit
göras med beaktande av dels den faktiska användningen i tjänsten dels innehållet i
anställningsavtalet.
6.2 Bilen används även för transport till flygplats i samband med tjänsteresor
Fråga
Frågan gäller en arbetsgivare som tillhandahåller parkeringsplats åt en anställd som
använder den egna bilen i tjänsten i viss utsträckning. Bilen används för en årlig
tjänstekörning som överstiger 300 mil. Förutom ren tjänstekörning används bilen även
för färd till och från flygplatsen vid tjänsteresor som företas med flyg. Sammanlagt har
den anställde befunnit sig på tjänsteresa mer än 160 dagar under året. Frågan i detta
sammanhang är om även de dagar som den egna bilen står parkerad vid flygplatsen ska
räknas med vid beräkningen av om bilen använts regelmässigt i tjänsten.

http://www.skatteverket.se/rattsinformation/skrivelser/arkiv/ar/2005/skrivelser2005.5.... 2013-10-01
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Svar
I det här fallet har den anställde befunnit sig på tjänsteresa under sammanlagt mer än
160 dagar under året. Under dessa dagar har han inte kunnat utnyttja förmånen av fri
parkering vid arbetsplatsen. Med hänsyn härtill och då uttrycket "bilen använts i tjänsten
i betydande omfattning" även får anses innefatta de dagar bilen stått parkerad vid
flygplatsen i samband med tjänsteresor med flyg bör någon parkeringsförmån inte
påföras om körsträckan uppgår till minst 300 mil och det sammanlagda antalet
tjänsteresedagar överstiger 160.
7 Parkeringsförmånens marknadsvärde
7.1 Parkering med motorvärmare
Fråga
Frågan gäller en arbetsgivare som tillhandahållit sina anställda tillgång till fri parkering
med motorvärmare. I närheten av arbetsplatsen finns avgiftsfri parkering utan tillgång till
motorvärmare. Frågan gäller om de anställda som utnyttjar arbetsgivarens parkering ska
förmånsbeskattas. Om så är fallet hur ska förmånen i så fall beräknas.
Svar
Kammarrätten (KR) i Sundsvall har i en nyligen avkunnad dom (2004-04-28 mål nr
1920—1921-02) prövat frågan om beskattning av parkeringsförmån. I det aktuella målet
hade arbetsgivaren tillhandahållit de anställda 12 parkeringsplatser med motorvärmare i
anslutning till arbetsplatsen. Parkeringsplatserna var inte personliga och erbjöd-s de
anställda i mån av plats. I närheten av arbetsplatsen fanns en avgiftsfri parkering dock
utan tillgång till motorvärmare. Eftersom den av arbetsgivaren tillhandahållna
parkeringsplatsen med motorvärmare inte kan jämföras med den avgiftsfria parkeringen
fann KR att de anställda som utnyttjat parkeringsplatserna erhållit skattepliktiga
förmåner.
Värdet av parkeringsförmånen ska enligt 61 kap. 2 § IL bestämmas till belopp
motsvarande det pris som den skattskyldige skulle fått betala om denne själv skaffat sig
tjänsten på den aktuella orten. I första hand bör marknadsvärdet beräknas till priset för
jämförbar parkeringsplats i närheten av arbetsplatsen. Om sådan jämförbar parkering
saknas kan förmånen alternativt beräknas till belopp motsvarande arbetsgivarens egen
kostnad för parkeringsplatsen. Arbetsgivarens kostnad kan därvid beräknas antingen till
faktisk erlagd hyra eller till belopp motsvarande de kostnader i form av el och andra
merkostnader som belöper på parkeringsplatserna.
7.2 Marknadsvärdet på orten
Fråga
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Är det alltid arbetsgivarens kostnad som ska ligga till grund för värdering av
parkeringsformån?
Svar
Utgångspunkten vid förmånsvärdering är det pris som den skattskyldige skulle fått betala
om han själv skaffat sig tjänsten. Om arbetsgivaren kan visa att det i nära anslutning till
arbetsplatsen finns parkeringsplatser av liknande beskaffenhet till ett lägre pris kan
detta pris istället användas vid värderingen av förmånen. För att ett sådant lägre värde
ska kunna tillämpas krävs emellertid att det verkligen är fråga om en likvärdig
parkeringsplats. Som framgår av den ovannämnda KR-domen kan en "vanlig"
parkeringsplats inte jämföras med en parkeringsplats utrustad med motorvärmare.
Motsvarande gäller för parkeringsplatser i garage eller parkeringshus jämfört med
parkering utomhus.
På vissa mindre orter finns fri tillgång till avgiftsfria platser vid parkering utomhus. I
sådana fall bör parkeringsförmånen anses sakna värde även om arbetsgivaren haft en
kostnad för densamma. I sådana fall där arbetsgivarens kostnad understiger priset på
jämförbara parkeringsplatser i anslutning till arbetsplatsen bör förmånsvärdet beräknas
till det sistnämnda värdet.
7.3 Parkeringsförmåner för s.k. miljöbilar
Fråga
Ska förmånsvärde beräknas även för s.k. miljöbilar elbilar m.fl. I en del kommuner får
dessa fordon parkeras gratis eller till reducerat pris på kommunala parkeringsplatser.
Svar
Även i det här fallet föreligger i princip en skatte- och avgiftspliktig förmån. Avgörande
vid bedömningen om skatteplikt föreligger är om förmånen har ett marknadsvärde. Av 61
kap. 2 § IL framgår att förmånen ska värderas till det pris som den skattskyldige själv
skulle fått betala om han skaffat sig tjänsten på orten. Vid värderingen av
parkeringsförmånen för miljöbilar måste således hänsyn tas till de möjligheter till fri
parkering eller parkering till reducerat pris som finns för jämförbara parkeringar inom
den aktuella kommunen. Något generellt undantag för förmånsbeskattning för parkering
för miljöbilar kan inte medges eftersom förhållandena varierar inom landet.
7.4 Kommunala parkeringslösningar
Fråga
I vissa kommuner finns möjligheter till gratis parkering eller parkering till starkt
reducerade priser. Exempel på sådana subventionerade parkeringsmöjligheter är
parkering med s.k. P-skivor och P-pass. P-skivorna och p-passen är avsedda att
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användas vid parkering på parkeringsplatser som annars är avgiftsbelagda. Har dessa
parkeringssubventioner någon betydelse vid beräkning av marknadsvärdet för
parkeringsförmåner?

Svar
Gemensamt för ovannämnda parkeringsalternativ är att de är avsedda att användas vid
parkeringar under en begränsad tid (exempelvis 2-3 timmar). När parkeringstiden som
markerats på p-skivan eller p-passet gått ut gäller vanlig parkeringsavgift. I samband
med parkering vid arbetsplatser bör en jämförbar parkering omfatta heldag. På grund
härav kan de alternativa parkeringslösningarna som beskrivits ovan i normalfallet inte
användas vid bedömningen av om det föreligger parkeringsförmån. Värderingen av
förmånen bör istället göras med hänsyn till de avgifter som normalt gäller i området.
7.5 Värdering av parkeringsförmån när arbetsgivaren äger fastigheten
Fråga
Hur ska förmån av fri parkering värderas när arbetsgivaren själv äger den fastighet där
parkeringen är belägen?
Svar
Värderingen ska även i sådana fall göras med utgångspunkt från marknadsvärdet på
orten. Jämförelse får därför i första hand ske med priset för motsvarande parkeringar i
närheten av arbetsplatsen. Speciellt i storstadsregionerna kan en sådan jämförelse vara
svår att genomföra i praktiken. Den omständigheten att det inte finns lämpliga
jämförelseobjekt i närområdet innebär emellertid inte att förmånen saknar värde. Om
jämförelseobjekt saknas i arbetsplatsens omedelbara närhet får ledning sökas i prisnivån
för parkeringar av liknande beskaffenhet i andra områden på samma ort.
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Interpellationer
Innehåll
• Regionstyrelsens ordförande Åke Svenssons (S) svar på Lennart Peterssons (S)
interpellation om tillgängligheten i flerbostadshus. RS 2014/185
• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Kerstin
Kalströms (C) interpellation om Sudersands avloppsanläggning. RS 2014/189
• Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzlers (V) svar på
Magnus Jönssons (M) interpellation om barnomsorg på kvälls- och obekväm
arbetstid . RS 2013/814. (Bordlagd från föregående sammanträde)
• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Jenny Guteängs
(M) interpellation om prioritering av bilar framför cyklar vid vägbyggen.
RS 2014/186

• Regionstyrelsens ordförande Åke Svenssons (S) svar på Stefan Nypelius’ (C)
interpellation om Region Gotlands kostnader för arbetsgivaravgifter för
ungdomar under 25 år. RS 2014/191
• Kultur- och fritidsnämndens ordförande Janica Sörestedts (S) svar på Anna
Hrdlickas (M) interpellation om fristad för hotade kulturpersoner.
RS 2014/187

• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Johan Malmros’
(FP) interpellation om kvalitet på färdtjänst. RS 2014/111 (Bordlagd från föregående
sammanträde)

• Socialnämndens ordförande Hanna Westeréns (S) svar på Kerstin Kalströms
(C) interpellation om brist på särskilt boende. RS 2014/190
• Regionstyrelsens ordförande Åke Svenssons (S) svar på Anna Anderssons (C)
interpellation om schemalagda s.k. delade turer. RS 2013/188
• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Roger Wärns
(M) interpellation om nedrustning av vägbelysning på landsorten. RS
2014/107 (Bordlagd från föregående sammanträde)

Visby 2014-03-31

INTERPELLATION

Interpellation till Regionstyrelsens ordförande Åke Svensson
Bostadsfrågan för äldre är viktig och högaktuell, inte minst med tanke på
befolkningsutvecklingen och det ökande antalet äldre-äldre gotlänningar. Det är en politisk
fråga och Region Gotland har ett stort ansvar för gotlänningarnas bostadsförsörjning.
Regionens bostadsförsörjningsprogram ger viss information om hur dagens
boendestruktur ser ut, men ingen kunskap om tillgängligheten för de äldre som bor
flerbostadshus. Varken om tillgängligheten i det egna boendet eller om/hur närmiljön
behöver förbättras. I bostadsförsörjningsprogrammet anges mer övergripande; ”Formerna
för samordning av tillgänglighetsfrågor, såväl i planerings- som i genomförandefasen, skall
utvecklas”.
Region Gotland behöver förbättra sina kunskaper om tillgängligheten för äldre. En
inventering kan vara ett verktyg och blir då en viktig del i de kommande
bostadsförsörjningsprogrammen och bidrar till en förbättrad fysisk tillgänglighet. Därmed
underlättas möjligheterna för äldre att kunna bo kvar i sina lägenheter. Luleå kommun kan
vara en bra förebild i boendefrågor för äldre.
Boverket beviljar perioden februari 2014 fram till augusti 2015 kommunerna/regionerna
särskilda medel för en inventering av tillgängligheten i flerbostadshus.
Min interpellation till Regionstyrelsens ordförande:
- Finns ett intresse inom Region Gotland att undersöka förutsättningarna för en
inventering av tillgängligheten i flerbostadshus
- Om svaret är positivt, när kan en ansökan om medel inlämnas till Boverket
- När kan då en inventering påbörjas i bästa fall

Lennart Petersson (S)

Interpellation
Till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell

Angående VA på Fårö.

Tekniska nämnden har tagit den nya VA- planen.
Det är taget 4 milj. för Sudersands avloppsanläggning. Då undrar jag
är det en helt ny installation eller är det utbyte av den gamla
infiltrationen?
Om det är reparation så undrar jag:
Tror ni att länsstyrelsen ger dispens från strandskyddet?
Har NI markägarens tillåtelse att köra med tunga fordon där?
Är det bra att en stor infiltration ligger så nära en så populär
sandstrand?
Fårö den 21 mars 2014

Kerstin Kalström
Centerpartiet

Visby 2013-12-16
Interpellation: Barnomsorg på kvälls- och obekväm arbetstid
Till: Barn- och utbildningsnämndens ordförande, Brittis Bentzler
Idag finns en möjlighet att lämna barn till barnomsorg på kvälls- och obekväm arbetstid.
Jag har varit i kontakt med Barn- och utbildningsförvaltningen och fått till svar att, för
att kunna göra måste det också ske med en viss regelbundenhet.

Det finns föräldrar som via skifts- och oregelbundna arbetstider behöver ha någon form
av barnomsorg också vid varierande tidpunkter efter ordinarie arbetstid. Vilka
möjligheter erbjuder Region Gotland dessa föräldrar att få sina behov tillgodosedda och
inom vilka ramar fungerar det idag?

Magnus Jönsson (M)

INTERPELLATION
TILL

Prioritering vid vägbygge
Tekniska nämndens ordförande

Prioritering vid vägbygge
Gångtunneln vid Stenhuggaren (nya Coop) ska äntligen byggas. Under byggtiden kommer därför
trafiken att ledas om. För biltrafiken blir sträckan marginellt längre då en ny väg byggts parallellt
med den gamla.
Cyklister hänvisas dock till omväg som är cirka en kilometer längre. En sträcka som därtill inte är
ordentligt upplyst.
Bilar före cyklar, ett oväntat beslut från en majoritet som säger sig måna om cyklister.
Mina fråga till Tekniska nämndens ordförande är därför:
−Hur ser TNs ordförande på prioriteringen av bilar framför cyklar i detta fall?

Visby den 31 mars 2014
Jenny Guteäng (M)

Centerpartiet på Gotland

Interpellation till Regionsstyrelsens Ordförande

Regionens kostnader för arbetsgivareavgifter för ungdomar
under 25 år
Regeringen har gjort det enklare och billigare för arbetsgivare att anställa ungdomar genom
halverade arbetsgivaravgifter för åldrarna 18-24 år. På så sätt sänks trösklarna in på
arbetsmarkanden för de yngre och ger dem en chans att komma in på arbetsmarknaden
Med anledning av det undrar jag
•
•

Hur många ungdomar har Region Gotland haft anställda, både i antal och som helårstjänster,
i det aktuella intervallet under 2013?
Hur stor är besparingen för Region Gotland under 2013 på den aktuella reducerade
arbetsgivaravgiften för ungdomar och hur stor beräknas den bli för 2014?

Bro 140331

Stefan Nypelius, Centerpartiet

INTERPELLATION
TILL

Fristad för hotade kulturpersoner
Kultur- och fritidsnämndens ordförande

Fristad för hotade kulturpersoner
Under denna mandatperiod har moderaterna väckt frågan om det fortsatta arbetet med att göra
Gotland till en fristad för för hotade kulturpersoner. Vid tidigare behandling fann sittande majoritet
att det inte fanns ekonomiska möjligheter att ta emot dessa kulturpersoner.
Situationen i vår omvärld ställer dock frågan i ett nytt ljus och flera kommuner på fastlandet
kommer att välkomna dessa hotade personer och deras familjer.
Gotlands läge och det faktum att Östersjöns Författar- och Översättarcentrum, BAC och
Tonsättarcentrum redan finns här borde tala FÖR att Gotland skall kunna erbjuda fristad till dessa
människor. Dessutom finns flera andra boendealternativ.
Mina frågor till Kultur- och fritidsnämnden ordförande är därför:
−Hur har arbetet gått vidare med att Gotland ska kunna ta emot hotade kulturpersoner?
−Vilka andra boendealternativ kan bli aktuella?

Visby den 31 mars 2014
Anna Hrdlicka (M)

Interpellation till Tekniska nämndens ordförande

Kvalitet på färdtjänst
Turerna kring den färdtjänstverksamhet som utförs av Samres har varit många. Kvalitén på tjänsterna har
under en längre tid ifrågasatts. I media har vi kunnat läsa och höra om många missnöjda kunder som ibland
fått vänta flera timmar på färdtjänst. Det har även förekommit uppgifter om att det är svårt att kommunicera
med telefonoperatörerna, och att chaufförer och kunder har olika uppfattningar om när hämtning skulle ske.
Samtidigt har rapporter som föredragits i tekniska nämnden pekat på att det inte förekommer några större
problem med färdtjänstverksamheten. Att verksamheten på papperet har fungerat bra kan bero på att de
kontaktvägar som finns för synpunkter och information inte verkar ha varit kända för kunder, varför få
synpunkter har kommit in trots en dåligt fungerande verksamhet.
Med anledning av ovanstående har jag följande frågor till tekniska nämndens ordförande
-

Uppfyller Samres AB de kriterier som ställdes när tjänsten upphandlades?
Hur säkerställs att Samres AB håller efterfrågad kvalitet på sin verksamhet? Vilka uppföljningar och
mätningar görs, och vad är resultatet av dessa?
Med anledning av att det förekommit många klagomål på färdjänstverksamheten, och att
synpunktshanteringen tycks ha fungerat dåligt, har några särskilda aktiviteter genomförts för att
inhämta kundernas upplevelser av färdjänstverksamheten? Om inte, planeras några sådana aktiviteter?
Har Samres AB genomfört några åtgärder för att förbättra kvalitén på sin verksamhet? Om ja, vilka,
har åtgärderna följts upp, och har de fått någon effekt?

Väskinde 2013-02-19

Johan Malmros (FP)

Folkpartiet Liberalerna Gotland · Regementsgatan 2 · 621 50 Visby · tfn 0498-48 27 60
www.folkpartiet.se/gotland · gotland@folkpartiet.se

Interpellation
Till regionråd Hanna Westeren

Ang. Särskilt boende

Det skrivs mycket i dagspressen om bristen på alla sorters särskilda
boenden. Vad jag förstår är det även stor brist på Gotland.

Där förundrar jag:
Hur stor är bristen på särskilda boenden på Gotland?
Hur många är kvar på lasarettet trots att de är färdigbehandlade, men har
ingen stans att ta vägen?
Finns det tillräckligt med korttidsboende?
Hur ser nybyggnadsplanerna ut?
Var planerar region gotland att tillskapa nyas platser?

Fårö 2014-03-31

Kerstin Kalström
Centerpartiet

Interpellation till Regionstyrelsens ordförande i Region Gotland

Ang. delade turer
Delade turer (som innebär att man jobbar en stund på morgonen, har en paus mitt på dagen då man
inte har betalt, och sen jobbar på eftermiddagen/kvällen igen) är något som oftast drabbar
kvinnodominerande yrken och har en stor negativ påverkan på individens möjligheter att leva på sin
lön och orka med sitt arbete. Detta är något som bör minimeras. I till exempel Kalix har man tagit ett
beslut att alla delade turer skall bort. Detta leder, enligt beslutande politiker i Kalix, initialt till ökade
kostnader men dessa beräknas dock minska i det långa loppet.
Med anledning av ovanstående undrar jag:
•
•

Hur vanligt förekommande är delade turer inom Region Gotland?
Hur ser fördelningen ut förvaltningsmässigt och könsmässigt?

Levide 2014-03-26

Anna Andersson
Centerpartiet

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2014-04-28

Handlingar till

Ärende 23

Information
Innehåll
• Socialnämndens beslut 2014-03-14, § 43, om individrapportering – inte
verkställda beslut per den 31 december 2013.

Protokoll

Socialnämnden 14 mars 2014

SON § 43

Rapportering av ej verkställda beslut
SON 2013/172
- SON/Au § 36
- Tjänsteskrivelse daterad 15 januari 2014

Socialnämndens beslut
•

Sammanställningen om gynnande ej verkställda beslut per den 31 december enligt
SoL 4:1 och LSS 9 § överlämnas till regionfullmäktige och regionens revisorer.

Socialnämnden har enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL), 28 f § lagen om stöd och
service till vissa funktionshindrade (LSS) och 9 kap 10 § kommunallagen (KL)
skyldighet att till IVO (Inspektionen för vård och omsorg), regionens revisorer samt
regionfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre månader
från beslutsdatum. Skyldigheten omfattar även att rapportera in avbrott i
verkställigheten om beslutet inte verkställs på nytt inom tre månader från dagen för
avbrottet.
Socialförvaltningen har rapporterat 14 ärenden där är orsaken resursbrist, d.v.s. att det
saknas lämplig personal/uppdragstagare/bostad. I övriga 15 rapporterade ärenden beror
det på andra omständigheter såsom att personen har själv velat vänta med insatsen.
Omständigheterna är redovisade för varje beslut här nedan.
På socialnämndens sammanträde yrkar Gunilla Wigren Dahlin (M) på att tjänsteskrivelsen
ska tydliggöra att det har gjorts omfattande rekryteringsinsatser
Ordförande Hanna Westeren (S) tillstyrker yrkandet kring formuleringen.
Socialnämnden enas om Gunilla Wigren Dahlins (M) yrkande.
Expedieras
Registrator RS
Regionens revisorer
Gunnlög Köhn

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

