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Region Gotlands årsredovisning 2014 för alla intresserade
Vid regionfullmäktiges sammanträde denna dag ska årsredovisningen för 2014
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 2014 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 2014.
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 2014
• Allmänhetens frågestund
• Godkännande av årsredovisning
• Beviljande av ansvarsfrihet

3.

Kompletteringsbudget 2015

4.

Detaljplan. Hemse Kalkonen 14; antagande

5.

Ändring i taxan för upplåtelse av offentlig plats och torghandel

6.

Slutrapport. Garda skola Hägulds 1:32, projekt 10565

7.

Slutrapport. SÄBO, särskilt boende, Roma, Romakloster 1:37 och del av
Romakloster 1:178, projekt 10562

8.

Utnyttja LIS-områden till att skapa landsbygdsutveckling. Motion av Lars Thomsson
(C)

9.

MRSA-fri (antibiotikaresistenta stafylokocker) mat i Region Gotlands kök. Motion
av Alexander Jansson (C) och Eva Ahlin (C)

10. Avsägelser och val av:
a)

En ledamot i miljö- och hälsoskyddsnämnden t.o.m. 2018-12-31 (efter John

Aspendal, S, som avsagt sig uppdraget)

11.

Medborgarförslag. Fullmäktige bör själva få uppleva hur dålig
handikappanpassningen är i Visby innerstad

12.

Medborgarförslag; nyinkomna

13.

Medborgarförslag; beslutade

14.

Medborgarförslag; ej avgjorda

15.

Motioner och medborgarförslag under beredning inom regionstyrelsen

16.

Alexander Janssons (C) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson
(S) om belysning på Trafikverkets vägar på landsbygden

17.

Inger Harlevis (M) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy Gardell
(S) om dialog med innehavare av parkeringsrätter

18.

Elin Bååths (Fi) interpellation till socialnämndens ordförande Maria Björkman (S)
om socialtjänstlagen och nödställda EU-medborgare

19.

Jonas Niklassons (C) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S)
om långtidssjukskrivningar

20.

Mats Hedströms (M) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) om gångväg från Sjuströmmar till Slite Stugby

21.

Eventuella frågor

22.

Eventuella nya motioner och interpellationer

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 18 april 2015
Conny Kristensen Gahnström
Ordförande
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Årsredovisning för 2014 samt
ansvarsfrihet
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2014-03-26, § 97
• Årsredovisning 2014 samt vatten- och avloppsverksamhetens redovisning*)
• Revisionsberättelse 2015-04-07
• Revisorernas redogörelse 2015-04-07
• Revisionsrapport: Granskning av årsredovisning 2014
• Revisionsrapport: Övergripande ansvarsutövande 2014
• Ledningskontoret 2015-04-06
• Jävslista
*) Separat bilaga

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

Granskning av delårsrapport per 31 augusti 2014
Anläggningsredovisning, oktober 2014
Granskning av anställdas bisysslor, februari 2015
Offentlighetsprincipen och diarieföring, februari 2015
Övergripande granskning av cancersjukvården, 2014-11-12
Granskning av omhändertagande och vård vid depression och ångest,
2014-10-15
• Granskning av missbruks- och beroendevården, februari 2015
• Arbetet med kompetensförsörjning av chefer, februari 2015
• Socialnämndens styrning av försörjningsstödsverksamheten, mars 2015

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-03-26

Rs § 97

Årsredovisning 2014
RS 2015/29

- Ledningskontoret 2015-03-26

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Årsredovisning 2014 fastställs.

Regionstyrelsens ledamöter har haft tillgång till ett digitalt beslutsunderlag sedan
2015-03-12 och haft möjlighet att kommentera.
Koncerncontroller Ulrika Jansson informerar om det fortsatta arbetet med
årsredovisningen för 2014.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

2015-04-07

Regionfullmäktige i Region Gotland

Revisionsberättelse för år 2014
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, med undantag av Gotlands Näringslivsoch Etableringsservice AB med tillhörande dotterbolag.
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 redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad enligt lag, normer och i övrigt
god redovisningssed och att räkenskaperna är rättvisande. Region Gotland avviker dock från
gällande redovisningsnorm (RKR nr 18) avseende redovisning av överskottet i VAverksamheten.
Enligt regionens årsredovisning uppgår årets resultat till 12,0 mnkr. Detta resultat är dock
överskattat med 11,8 mnkr, vilket motsvarar VA-verksamhetens överskott. VAverksamhetens överskott har felaktigt påverkat regionens resultat positivt. Istället borde
överskottet ha redovisats som en förpliktelse (skuld/avsättning) till avgiftskollektivet. Vi
bedömer mot bakgrund av detta att Region Gotlands resultat uppgår till 0,2 mnkr 2014.
Trots felet bedömer vi emellertid att resultatet är rättvisande eftersom felet inte är materiellt.
Vi noterar att regionstyrelsen, i årsredovisningen, gör bedömningen att kommunallagens
balanskrav har uppfyllts och att resultatet enligt detta krav uppgår till 0 mnkr.
Med hänsyn till den felaktiga redovisningen av VA-verksamhetens överskott uppstår ett
följdfel vid avstämning mot balanskravet. Balanskravsresultatet enligt regionens redovisning
uppgår till 0 mnkr men borde vara 11,8 mnkr lägre. På grund av resultatfelet blir också balanskravsresultatet negativt om 11,8 mnkr.
Detta innebär att vi inte kan bedöma om och hur Regions Gotland uppfyller eller kommer
att uppfylla kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b).

För att balanskravet ska uppfyllas krävs att något av följande alternativ vidtas:


Ytterligare medel disponeras ur RUR (11,8 mnkr).



Det negativa balanskravsresultatet täcks och det egna kapitalet återställs inom tre år.



Regionfullmäktige beslutar att det finns synnerliga skäl för att inte täcka det negativa
balanskravsresultatet och återställa det egna kapitalet. Beslutet ska då motiveras.

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. Vi bedömer att årets måluppfyllelse inte fullt ut är förenlig med de mål som regionfullmäktige fastställt. Enligt vår bedömning uppfylls inte några av de tyngre vägande målen under året.
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 är fortsatt ansträngt. Vi har med oro noterat att nämnderna, enligt årsredovisningen, sammantaget avviker negativt från budget med 13,8 mnkr.
Om hänsyn också tas till den felaktiga redovisningen av överskottet i VA-verksamheten är
avvikelsen 11,8 mnkr större, det vill säga -25,6 mnkr. Regionens ekonomiska situation och
utmaningarna de kommande åren ställer utomordentligt stora krav på samtliga nämnder och
styrelser att styra sin verksamhet mot uppställda mål och inom ramen för tilldelade resurser.
I vår övergripande granskning av ansvarsutövande framkommer liksom förgående år att det
fortfarande kvarstår ett antal förbättringsområden avseende nämndövergripande processer
som exempelvis hemgångsklara patienter, kompetensförsörjning samt målstyrning. Det är
angeläget att åtgärder vidtas i syfte att komma tillrätta med dessa. I detta arbetet har regionstyrelsen en särställning i att säkerställa att så blir fallet.
Vi ser dock positivt på det systematiska arbete med internkontroll som påbörjats under året.
I arbetet med att stärka den interna kontrollen har regionstyrelsen ett särskilt ansvar och en
viktig roll.

Anmärkning
Regionstyrelsen har en särställning genom att den ska leda och samordna förvaltningen och
ha uppsikt över övriga nämnder samt kommunens bolag. Vår bedömning är att regionstyrelsen under 2014 har brustit i sin uppsikt över Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice
AB med tillhörande dotterbolag.
Enligt vår uppfattning borde regionstyrelsen, med kraft, ha reagerat på att regionstyrelsens
reglemente och upprättat ägardirektiv inte efterlevts. Vi vill med anledning av detta rikta anmärkning mot regionstyrelsen för brister i uppsiktsplikten.

Ansvarsfrihet och årsredovisning
Vi föreslår regionfullmäktige
-

att regionstyrelsen och nämnderna samt de enskilda förtroendevalda i dessa organ
beviljas ansvarsfrihet för 2014 års förvaltning, samt

-

att regionens årsredovisning godkänns. Den är i allt väsentligt upprättad i enlighet
med den kommunala redovisningslagen, normer och i övrigt enligt god redovisningssed.

Stig Pettersson

Mats Ågren

Bertil Virgin

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 2014
- Sakkunnigas rapporter i olika granskningar
- Granskningsrapporter och redogörelser från lekmannarevisorerna
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Revisorernas redogörelse 2014

Innehållsförteckning
1.

Revisorernas redogörelse 2014 ............................................................. 2

1.1.

Förutsättningar för revisionen ............................................................................. 2

1.1.1.

Revisionsplanering - Väsentlighets- och riskanalys ................................................................2

1.2.

Redogörelse för genomförda granskningar ............................................................ 3

1.2.1.

Bilaga 1 – Granskning av årsredovisningen 2014 ..................................................................3

1.2.2.

Bilaga 2 - Övergripande ansvarsutövande avseende 2014 ......................................................4

1.2.3.

Bilaga 3 – Delårsrapport per 31 augusti 2014........................................................................ 5

1.2.4.

Bilaga 4 – Intern kontroll – Anläggningsredovisningen ......................................................... 5

1.2.5.

Bilaga 5 - Bisysslor .............................................................................................................6

1.2.6.

Bilaga 6 – Offentlighetsprincipen och diarieföring ................................................................6

1.2.7.

Bilaga 7 – Cancersjukvården på Gotland .............................................................................. 7

1.2.8.

Bilaga 8 – Omhändertagande vid depression och ångest....................................................... 8

1.2.9.

Bilaga 9 – Missbruks- och beroendevård för vuxna ...............................................................9

1.2.10.

Bilaga 10 – Regionstyrelsens arbete med kompetensförsörjning av chefer ............................ 10

1.2.11.

Bilaga 11 – Socialnämndens styrning av försörjningsstödsverksamheten .............................. 11

1.2.12.

Förstudier/uppföljning av tidigare granskningar m.m. ........................................................ 12

1

1. Revisorernas redogörelse 2014
För uppföljning av revisionsplanen för verksamhetsåret 2014 överlämnas
härmed vår berättelse. Vår redogörelse för 2014 lämnades den 7 april 2015.

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

Vi, de förtroendevalda revisorerna, har som underlag för våra 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 sedan inriktning valts
avseende vilka granskningsinsatser som ska genomföras under året.
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1.2.

Redogörelse för genomförda granskningar

Nedan lämnas en redogörelse över granskningar som genomförts under revisionsåret 2014.

1.2.1.

Bilaga 1 – Granskning av årsredovisningen 2014

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 allt väsentligt redogör för
utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen. Vidare
gör vi bedömningen att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad enligt lag, normer och i
övrigt god redovisningssed och att räkenskaperna är rättvisande. Region Gotland avviker dock
från gällande redovisningsnorm (RKR nr 18) avseende redovisning av överskottet i VAverksamheten.
Enligt regionens årsredovisning uppgår årets resultat till 12,0 mnkr. Detta resultat är dock
överskattat med 11,8 mnkr, vilket motsvarar VA-verksamhetens överskott. VAverksamhetens överskott har felaktigt påverkat regionens resultat positivt. Istället borde
överskottet ha redovisats som en förpliktelse (skuld/avsättning) till avgiftskollektivet. Vi
bedömer mot bakgrund av detta att Region Gotlands resultat uppgår till 0,2 mnkr 2014. Trots
felet bedömer vi emellertid att resultatet är rättvisande eftersom felet inte är materiellt.
Vi noterar att regionstyrelsen, i årsredovisningen, gör bedömningen att kommunallagens
balanskrav har uppfyllts och att resultatet enligt detta krav uppgår till 0 mnkr.
Med hänsyn till den felaktiga redovisningen av VA-verksamhetens överskott uppstår ett
följdfel vid avstämning mot balanskravet. Balanskravsresultatet enligt regionens redovisning
uppgår till 0 mnkr men borde vara 11,8 mnkr lägre. På grund av resultatfelet blir också
balanskravsresultatet negativt om 11,8 mnkr.
Detta innebär att vi inte kan bedöma om och hur Region Gotland uppfyller eller kommer att
uppfylla kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b). För att balanskravet ska
uppfyllas krävs att något av följande alternativ vidtas:


Ytterligare medel disponeras ur RUR (11,8 mnkr)



Det negativa balanskravsresultatet täcks och det egna kapitalet återställs inom tre år



Regionfullmäktige beslutar att det finns synnerliga skäl för att inte täcka det negativa
balanskravsresultatet och återställa det egna kapitalet. Beslutet ska då motiveras.

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.
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Det ekonomiska läget för regionen är fortsatt ansträngt. Vi har med oro noterat att
nämnderna, enligt årsredovisningen, sammantaget avviker negativt från budget med 13,8
mnkr. Om hänsyn också tas till den felaktiga redovisningen av överskottet i VA-verksamheten
är avvikelsen 11,8 mnkr större, d.v.s. 25,6 mnkr.
Regionens finansiella mål är att ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv.
Vi bedömer att årets måluppfyllelse inte fullt ut är förenlig med de mål som regionfullmäktige
fastställt. Enligt vår bedömning uppfylls inte några av de tyngre vägande målen under året.
Vi har inte möjlighet att inom ramen för denna granskning bedöma om målen för
verksamheten har uppnåtts. Vi kan däremot utläsa av den redovisning som görs i
årsredovisningen att måluppfyllelsen varierar och huruvida tillhörande mätetal uppfylls
varierar stort.
Enligt vår uppfattning ger rapporteringen av de olika framgångsfaktorerna indikationer
avseende måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga målen. Vi kan inte bedöma om
verksamhetsmålen är uppfyllda eftersom framgångsfaktorerna för respektive mål är relativt
många och dessutom specificerade i flera resultatkrav eller mätetal. Detta är samma
bedömning som vi gjorde föregående år.
Resultatet av denna granskning redovisas i en särskild revisionsrapport som bifogas denna
redogörelse.

1.2.2.

Bilaga 2 - Övergripande ansvarsutövande avseende 2014

Som underlag för ansvarsprövningen har vi, de förtroendevalda revisorerna, tillsammans med
sakkunnigt biträde träffat representanter från samtliga nämnder och regionstyrelsen. Enligt
god revisionssed i kommunal verksamhet skall granskningen genomföras i dialog med
nämnden. Möten har genomförts med representanter för samtliga nämnder i regionen. Vid
några möten har endast tjänstemän deltagit. Utgångspunkten för samtalen under mötena har
varit respektive nämnds verksamhetsberättelse och en redogörelse har skett utifrån
perspektiven i styrkortet.
Den revisionsfråga som ska besvaras inom ramen för denna granskning är om verksamheten
skötts på ett ändamålsenligt och från ekonomisk synpunkt tillfredsställande sätt, om räkenskaperna är
rättvisande samt om den interna kontrollen är tillräcklig.
Granskningen ska ge svar på om verksamheten skötts på ett ändamålsenligt sätt vilket är
svårbedömt utifrån nämndernas redovisning i verksamhetsberättelserna. Av
verksamhetsberättelserna framgår generellt inte tydliga redovisningar av om målen uppnåtts
eller ej, vilket starkt begränsar bedömningen av ansvariga politikers ansvarsutövande. Vår
uppfattning är att det även för flera nämnder saknas en tydlig styrkedja där mål,
framgångsfaktorer och mätbara målnivåer hänger ihop. De målnivåer som anges är även i
många fall inte mät- eller bedömningsbara. Mängden mål, framgångsfaktorer och mätningar
av dessa ställer också stora krav på uppföljningssystem.
Där bedömningar av måluppfyllelse gjorts ser vi även exempel på brister i verifieringen av
bedömningarna, d v s att en redovisning av grunden för bedömningen saknas eller brister.
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Granskningen ska även ge svar på om nämndernas interna kontroll är tillräcklig. Här noterar
vi att efterlevnaden av internkontrollreglementet varierar. Alla nämnder har inte ett internt
kontrollsystem bestående av en intern kontrollplan där kontrollmomenten identifierats genom
en riskanalys, kontroller genomförs och värderas samt rapporteras till ansvarig nämnd och
följs upp. För de nämnder som infört ett internt kontrollsystem är det vår bedömning att
systemet säkerställer en tillräcklig intern kontroll. Vi rekommenderar dock att utveckla den
interna kontrollen så att även mer verksamhetsanknutna rutiner omfattas av systemet.
Resultatet av denna granskning redovisas i en särskild revisionsrapport som bifogas denna
redogörelse.

1.2.3.

Bilaga 3 – Delårsrapport per 31 augusti 2014

Syftet med granskningen var att ge oss revisorer ett underlag för vår bedömning av om
resultatet i delårsrapporten för 1 januari till och med 31 augusti 2014 är förenlig med de mål
som Regionfullmäktige beslutat.
Utifrån genomförd granskning gör vi följande bedömning:
 I vår översiktliga granskning har det, med reservation för vad som beskrivs nedan, inte
framkommit några omständigheter som tyder på att delårsrapporten är upprättad i strid
med lagens krav och god redovisningssed i övrigt. Reservationen beror på att tidpunkten
för aktivering av investeringar inte är i enlighet med god redovisningssed samt att
delårsrapporten inte omfattar ett balanskravsresultat för år 2014. Därutöver kan
konstateras att samlad bedömning om huruvida målen för god ekonomisk hushållning
kommer att kunna uppnås vid årets slut saknas.
 Regionstyrelsen gör i delårsrapporen ingen samlad bedömning av uppfyllelsen för de sju
finansiella målen. Vi bedömer utifrån gjord redovisning att resultatet i delårsrapporten och
lämnad prognos till viss del är förenligt med de finansiella målen som regionfullmäktige
beslutat i budget för året.
 Regionstyrelsen gör i delårsrapporten ingen samlad bedömning av uppfyllelsen avseende
verksamheten mot de av fullmäktige fastställda målen för år 2014. Vi bedömer utifrån
gjord redovisning att resultatet i delårsrapporten och lämnad prognos till viss del är
förenligt med de verksamhetsmässiga målen som regionfullmäktige beslutat i budget för
året.
Granskningsrapport och utlåtande överlämnades till Regionfullmäktige.

1.2.4.

Bilaga 4 – Intern kontroll – Anläggningsredovisningen

Granskningen syftar till att bedöma om rutinerna kring anläggningsregistret är säkra och om
uppgifterna i registret är tillförlitliga.
Efter genomförd granskning gjordes bedömningen att rutinerna kring anläggningsregistret inte är
helt säkra samt att uppgifterna i registret inte är helt tillförlitliga. Bedömningen grundar sig på att:
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Det saknas en dokumenterad handhavanderutin avseende hantering av
anläggningstillgångar.
Nuvarande handhavanderutin är muntlig och någon kontroll av efterlevnad görs inte.
Organisationen är otydlig och nuvarande ansvarsfördelning innebär att rutinen är
sårbar.
Anläggningsregistret omfattade nio fastigheter som var sålda vid granskningstillfället.

I rapporten lämnas ett antal rekommendationer i syfte att stärka den interna kontrollen.
Rapporten har överlämnats till samtliga nämnder inklusive Regionstyrelsen för yttrande.

1.2.5.

Bilaga 5 - Bisysslor

Syftet med granskningen var att bedöma om nämndernas interna kontroll avseende hantering
av anställdas bisysslor är tillräcklig. Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att
hanteringen av anställdas bisysslor inte är helt tillräcklig.
Bedömningen grundar sig på att:


Det finns ändamålsenliga riktlinjer avseende hur bedömning av bisysslor skall göras.
Däremot framgår det inte av riktlinjerna hur blanketter ska samlas in och
återrapporteras till nämnden.



Det saknas system och rutiner som tydligt beskriver på vilket sätt det inledande och
årliga medarbetarsamtalet som förs mellan arbetsgivaren och medarbetaren avseende
förekomsten av bisyssla, ska genomföras och dokumenteras.



Det har vid verifiering endast funnits ett fåtal skriftliga anmälningar (blanketter)
avseende bisysslor, vilket indikerar att förekomsten av bisysslor inte anmälts enligt
riktlinjerna.

I rapporten lämnas ett antal rekommendationer i syfte att stärka den interna kontrollen.
Rapporten har överlämnats till samtliga nämnder inklusive Regionstyrelsen för yttrande.

1.2.6.

Bilaga 6 – Offentlighetsprincipen och diarieföring

En granskning av efterlevnaden av offentlighetsprincipen och diarieföring inom
Regionstyrelsen, Tekniska nämnden samt Barn- och utbildningsnämnden har
genomförts.

Granskningen syftar till att bedöma om de granskade nämnderna lever upp till bestämmelserna i offentlighetslagstiftningen.
Efter genomförd granskning gjordes bedömningen att de granskade nämnderna lever upp till bestämmelserna i offentlighetslagstiftningen, men att visst förbättringsutrymme finns.
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I rapporten lämnas följande rekommendationer:


Regionens hemsida bör kompletteras med uppgifter kring registraturens öppettider.



Regionens riktlinjer bör förtydligas med avseende på hanteringen av handlingar som
inkommit via sociala medier.



Efterlevnaden av tekniska nämndens rutinbeskrivning för sekretessbelagda handlingar
kan förbättras vad avser förvaringen alternativt att översyn görs av rutinbeskrivningen
i de fall nuvarande praxis för förvaring av pågående ärenden inte stämmer överens
med fastställd rutin.



Barn- och utbildningsnämnden förvarar många sekretessbelagda ärenden ute hos
handläggarna. Trots att vi utifrån enkätsvaren ser att handläggarna är medvetna om
hur de ska förvara dem bör rutinen ses över så att handlingarna skickas till
registraturen för att på så sätt samla/förvara samtliga sekretessbelagda handlingar på
ett ställe.



Förvaringen av sekretessbelagda pappersakter i det centrala arkivet kan behöva ses
över för att säkerställa att inte obehöriga får tillgång till akten.



Skriftliga fullmakter och/eller skriftliga överenskommelser bör tas fram för att
säkerställa hanteringen av inkomna handlingar vid medarbetares frånvaro.

Rapporten har överlämnats till de granskade nämnderna för yttrande.

1.2.7.

Bilaga 7 – Cancersjukvården på Gotland

En övergripande granskning av cancersjukvården på Gotland har genomförts i syfte att
bedöma hur Hälso- och sjukvårdsnämnden tillser att väntetiderna till behandling av cancer är
ändamålsenliga.
Sammanfattningsvis varierar väntetiderna mycket för olika cancerformer. I vissa fall redovisar
Gotland de bästa siffrorna i landet och i andra fall de sämsta. Vår revisionella bedömning är
att väntetiderna för prostatacancer är långa ur ett nationellt perspektiv, men i övrigt anser vi att Hälso- och
sjukvårdsnämnden ser till att väntetiderna är ändamålsenliga.
Region Gotlands följsamhet till de nationella riktlinjerna har granskats utifrån perspektivet om
patienter för de aktuella cancerformerna får tillgång till kontaktsjuksköterska och om
multidisciplinära konferenser genomförs. Vi kan konstatera att Region Gotland inte uppfyller
dessa krav. Här finns betydande förbättringspotential.
Vi anser att Hälso- och sjukvårdsnämnden måste ställa sig frågan om Region Gotland, i
egenskap av landets i särklass minsta sjukvårdshuvudman och med det minsta
befolkningsunderlaget, har resurser och kompetens för att bedriva specialiserad
cancersjukvård på Gotland och om det är möjligt att säkerställa att patienterna erhåller en
jämlik, säker och effektiv cancervård.
Rapporten har överlämnats till Hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande.
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1.2.8.

Bilaga 8 – Omhändertagande vid depression och ångest

En granskning av omhändertagande vid depression och ångest utifrån de Nationella
riktlinjerna. Syftet med granskningen är att bedöma hur Hälso- och sjukvårdsnämnden tillser
att vården för personer med depression och ångest är ändamålsenlig.
Efter genomförd granskning gör vi den samlade bedömningen att Hälso- och sjukvårdsnämnden
inte till fullo tillser att vården för personer med depression och ångest är ändamålsenlig. Vi noterar dock att
mycket fungerar tillfredsställande inom och mellan verksamheterna. Den sammanfattande
bedömningen baseras på bedömningar avseende granskningens kontrollmål och följande
iakttagelser:


Det finns skriftliga samarbetsöverenskommelser mellan huvudmännen (Hälso- och
sjukvårdsnämnden och Socialnämnden) för personer med psykisk
funktionsnedsättning som tydliggör ansvarsfördelningen. För patienternas bästa är det
oerhört viktigt att det finns en samsyn mellan vårdgivarna. Denna samsyn förefaller
saknas när det gäller patienter som skrivs ut från psykiatrisk slutenvård, som enligt
psykiatrin inte får tillräckligt stöd av socialtjänsten, och enligt socialtjänsten är i för
dåligt skick när de skrivs ut. Oavsett vad skälet är blir resultatet för patienterna att de
återinskrivs i psykiatrisk slutenvård.



Vår bedömning är att HSN inte analyserar återinskrivningar i slutenvård. Dessa
analyser bör genomföras, dels för att förbättra verksamheten och dels för att skapa
statistik över orsaker till återinskrivningar.



Det finns rutiner hos vårdgivarna för skattning av självmordsrisk. De intervjuade säger
också att de regionala riktlinjerna avseende suicidprevention används. I de senaste
Öppna jämförelserna från 2013 intar Region Gotland en sistaplats med flest suicider i
riket för såväl män som kvinnor. Även om riktlinjer finns är det vår bedömning att
tillämpningen behöver vidareutvecklas.



Kontinuiteten behöver utvecklas inom vården. Hinder för detta är att hyrpersonal
måste användas i relativt stor utsträckning (främst hyrläkare inom psykiatrin och
primärvården).



Tillgången till specialiserad personal inom vården på Gotland behöver utvecklas.
Enligt NYSAM-statistik 2013 ligger Region Gotland lågt i förhållande till jämförda
sjukvårdshuvudmän vad avser läkare och sjuksköterskor med specialistutbildning i
psykiatri. Glädjande är dock att andelen psykologer med specialistutbildning och
psykiatri är högst i redovisad statistik.

Rapporten har överlämnats till Hälso- och sjukvårdsnämnden för yttrande.
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1.2.9.

Bilaga 9 – Missbruks- och beroendevård för vuxna

En granskning har genomförts av missbruks- och beroendevården. Granskningen syftar till att
bedöma om socialnämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden säkerställer att
missbruksvården bedrivs på ett ändamålsenligt sätt och med en tillräcklig intern kontroll.
Efter genomförd granskning gör vi den samlade bedömningen att berörda nämnder till viss del
säkerställer och ger förutsättningar för att missbruks- och beroendevården bedrivs på ett ändamålsenligt sätt
och med en tillräcklig intern kontroll.
Bedömningen grundar sig på att:


Berörda nämnder gett tydliga direktiv och uppdrag till förvaltningarna om att
tydliggöra roller och ansvar i en dokumenterad överenskommelse och att en sådan
överenskommelse slutligen antagits av respektive nämnd.



Det finns ett behov av att överenskommelsen kopplas samman med en tydlig
handlingsplan eller motsvarande som ger förutsättningar för politiken att följa det
fortsatta utvecklingsarbetet.



Tillgängliga insatser tillgodoser till stor del de behov som finns. Samtidigt finns behov
av att se över dimensioneringen av slutenvårdsplatser för avgiftning och/eller vilka
alternativ som sammantaget kan tillgodose den brist som flertalet av de intervjuade
upplever. Vidare finns det ett tydligt behov av att uppmärksamma och tydliggöra
vilken roll primärvården ska och bör ha i missbruks- och beroendevården på Gotland.



Uppföljningen och utvärderingen av missbruks- och beroendevården på övergripande
nivå inte är tillräcklig. Framförallt saknas sammanställningar och analys på såväl
regional- som lokal nivå över vilka insatser som fungerar utifrån de olika
målgrupperna. Vi ser även brister i den strukturerade uppföljningen efter genomförda
placeringar.

I rapporten lämnas bland annat följande rekommendationer i syfte att stärka styrning, ledning
och uppföljning av missbruks- och beroendevården:


Nämnderna bör med utgångspunkt från nuvarande överenskommelse säkerställa och
ge förutsättningar för att primärvården ska kunna ta sitt ansvar för den aktuella
patientgruppen.



Nämnderna bör verka för att nuvarande överenskommelse kompletteras med en mer
detaljerad handlingsplan. En grundförutsättning i det här sammanhanget är att det
finns en samordnande funktion som kan driva på samt följa såväl handlingsplanen i
dess helhet som dess olika delområden.

Tydliggöra kopplingen mellan direktiven i överenskommelsen och förhoppningsvis
efterföljande prioriteringar och tillhörande uppföljning. Detta för att inte bara säkra tillgång
och kännedom, utan även att överenskommelsen efterlevs och tillämpas. Rapporten har
överlämnats till de granskade nämnderna för yttrande.
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1.2.10.

Bilaga 10 – Regionstyrelsens arbete med kompetensförsörjning av chefer

I syfte att bedöma om Regionstyrelsens har ett ändamålsenligt arbetssätt för sitt arbete med
kompetensförsörjning har vi genomfört en granskning under året.
I granskningen har det ingått att bedöma om det finns relevanta styrande och stödjande
dokument. Vidare har enkät skickats ut och besvarats av anställda chefer på olika nivåer i
organisationen under november 2014. Därefter har fördjupade intervjuer genomförts med
samtliga förvaltningschefer och HR-direktör i januari 2015. Eftersom denna gransking syftar
till att vara framåtsyftande har det inte ingått att särskilt granska och bedöma motiv till varför
chefer slutat i regionen.
Efter genomförd granskning görs den samlade bedömningen att Regionstyrelsens arbete med
kompetensförsörjning avseende chefer inte är helt ändamålsenligt.
Bedömningen grundar sig på att:


Det finns förutsättningar i form av styrande dokument, men dessa är inte fullt ut
implementerade i organisationen.



Det finns en övergripande ledar- och medarbetarpolicy som samlar riktlinjer och
rutiner kring hur regionen attraherar och rekryterar, utvecklar och behåller samt
avvecklar/avslutar chefer.



Respektive nämnd har ansvar för att ta fram en kompetensförsörjningsplan för att
säkerställa att rätt kompetens finns för att verksamhetens mål ska kunna nås på lång
och kort sikt. Samtliga nämnder har däremot inte tagit fram en sådan plan vid
granskningstillfället.



Det saknas en regionövergripande plan för att säkerställa kompetensen i regionen i
stort. Mot bakgrund av det stora antalet pensionsavgångar de närmaste tre åren och de
svårigheter som redan idag med att rekrytera chefer till vissa verksamheter är det
viktigt att en sådan plan finns.



Förvaltningarna har i varierande grad implementerat ledarkontrakt och det är oklart
om de som finns är aktuella.



Det finns behov av att säkerställa att chefernas uppdrag står i rimlig proportion till
verksamhetsuppdraget, tilldelade resurser, antalet anställda och administrativt stöd.

I rapporten lämnas ett antal rekommendationer, dessa är bland annat följande:


I det fortsatta utvecklingsarbetet behöver behovet av en regionövergripande
kompetensförsörjningsplan övervägas mot bakgrund av det stora antalet
pensionsavgångar de närmaste åren och svårigheten redan idag att rekrytera chefer till
socialtjänsten och hälso- och sjukvården.
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Regionen bör säkerställa att samtliga chefer har aktuella ledarkontrakt för att skapa
tydlighet i chefsuppdraget och vad som förväntas av cheferna.



Fortsätt dialogen med cheferna i regionen om vad i ledarprogrammen som behöver
utvecklas för att möta chefernas utbildningsbehov för att klara sitt uppdrag.



Tydliggöra gränsdragningen mellan förvaltningarna och serviceförvaltningens
stödfunktioner.

Rapporten har överlämnats till Regionstyrelsen för yttrande.

1.2.11.

Bilaga 11 – Socialnämndens styrning av försörjningsstödsverksamheten

En granskning av Socialnämndens försörjningsstödsverksamhet har genomförts under året.
Syftet med granskningen är att bedöma om Socialnämnden har en ändamålsenlig styrning och
ledning avseende denna verksamhet.
Efter genomförd granskning görs bedömningen att Socialnämndens styrning och ledning inte är fullt
ändamålsenlig. Bedömningen grundar sig på att det trendbrott som skedde 2014 jämfört med
2013 med sjunkande kostnader för ekonomiskt bistånd, liksom minskat antal bidragstagare
(individer och hushåll) bedöms vara en gynnsam arbetsmarknad med högre löner än normalt
under sommarmånaderna. Även om kostnaderna minskar visar granskningen på ett antal
utvecklingsområden för Socialnämnden vad gäller försörjningsstödsverksamheten.
I syfte att få en ändamålsenlig verksamhet anser vi att nämnden bör utveckla sina mål för
vilken utveckling man vill se och i högre grad än idag ge förvaltningen förutsättningar i form
av tillgång till insatser för att rusta individer att nå en egen försörjning samt följa upp
resultatet av dessa insatser. För att möjliggöra ett relevant insatsutbud behöver sannolikt
förutsättningarna för att skapa sig en god kunskap om försörjningsstödstagarnas behov
stärkas. I rapporten lämnas följande rekommendationer:


För att stärka nämndens styrning och ledning rekommenderar vi att nämnden
preciserar mål som rör såväl kvalitet som volymer vad gäller ekonomiskt bistånd.
Målen bör styra på annat än endast volymer, antal och andelar, framförallt på
övergångar till egen försörjning, gärna uppdelat på olika undergrupper.



Nämnden bör därutöver agera för att enheten Stöd och försörjning får tillgång till
verkningsfulla insatser med fokus på sysselsättning och vägar till egen försörjning för
de klienter som uppbär försörjningsstöd.



Socialnämnden bör överväga att utveckla verksamhetens förmåga att genomföra
fördjupade analyser av gruppen försörjningsstödstagare i syfte att kunna säkerställa ett
relevant insatsutbud. Här bör möjligheten att inom befintligt verksamhetssystem
utveckla förmågan närmare undersökas.

Rapporten har överlämnats till Socialnämnden för yttrande.
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1.2.12.

Förstudier/uppföljning av tidigare granskningar m.m.

Under året har även ett antal förstudier och uppföljningar av tidigare genomförda
granskningar genomförts i syfte att ge beslutsunderlag för att bedöma om ytterligare
granskningsinsats i form av fördjupade projekt inom olika områden bör genomföras.
Vidare följer vi, de förtroendevalda revisorerna, nämndernas protokoll med tillhörande
handlingar. Vi har även deltagit i kompetensutveckling samt landstings- och
ordförandekonferenser under året.

Visby 2015-04-07

Stig Pettersson

Mats Ågren

Bertil Virgin

Sven-Erik Lindström

Carin Backlund

Björn Fransson

Lilian Stenman1

Ranita Gustafsson

Carina Lindberg

1

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 allt väsentligt redogör för utfallet av verksamheten, verksamhetens finansiering och den ekonomiska ställningen.
Vi bedömer att årsredovisningen i allt väsentligt är upprättad enligt lag, normer
och i övrigt god redovisningssed och att räkenskaperna är rättvisande.
Region Gotland avviker dock från gällande redovisningsnorm (RKR nr 18) avseende redovisning av överskottet i VA-verksamheten.
Enligt regionens årsredovisning uppgår årets resultat till 12,0 mnkr. Detta resultat
är dock överskattat med 11,8 mnkr, vilket motsvarar VA-verksamhetens överskott.
VA-verksamhetens överskott har felaktigt påverkat regionens resultat positivt.
Istället borde överskottet ha redovisats som en förpliktelse (skuld/avsättning) till
avgiftskollektivet. Vi bedömer mot bakgrund av detta att Region Gotlands resultat
uppgår till 0,2 mnkr 2014. Trots felet bedömer vi emellertid att resultatet är rättvisande eftersom felet inte är materiellt.
Regionen bör se över redovisningsprincipen och anpassa sig till rekommendationen, RKR nr 18. Enligt uppgift vid faktaavstämning är detta något som regionen
kommer att anpassa sig till under 2015.
Vi noterar att regionstyrelsen, i årsredovisningen, gör bedömningen att kommunallagens balanskrav har uppfyllts och att resultatet enligt detta krav uppgår till
0 mnkr.
Med hänsyn till den felaktiga redovisningen av VA-verksamhetens överskott uppstår ett följdfel vid avstämning mot balanskravet. Balanskravsresultatet enligt
regionens redovisning uppgår till 0 mnkr men borde vara 11,8 mnkr lägre. På
grund av resultatfelet blir också balanskravsresultatet negativt om 11,8 mnkr.
Detta innebär att vi inte kan bedöma om och hur Region Gotland uppfyller eller
kommer att uppfylla kommunallagens krav på en ekonomi i balans (KL 8:5 a-b).
För att balanskravet ska uppfyllas krävs att något av följande alternativ vidtas:


Ytterligare medel disponeras ur RUR (11,8 mnkr).



Det negativa balanskravsresultatet täcks och det egna kapitalet återställs
inom tre år.



Regionfullmäktige beslutar att det finns synnerliga skäl för att inte täcka
det negativa balanskravsresultatet och återställa det egna kapitalet. Beslutet ska då motiveras.

Region Gotland
PwC

1 av 21

Granskning av årsredovisning 2014

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.
Det ekonomiska läget för regionen är fortsatt ansträngt. Vi har med oro noterat att
nämnderna, enligt årsredovisningen, sammantaget avviker negativt från budget
med 13,8 mnkr. Om hänsyn också tas till den felaktiga redovisningen av överskottet i VA-verksamheten är avvikelsen 11,8 mnkr större, d.v.s. ett underskott om
25,6 mnkr mot budget.
Regionens finansiella mål är att ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. Vi bedömer att årets måluppfyllelse inte fullt ut är förenlig med de
mål som regionfullmäktige fastställt. Enligt vår bedömning uppfylls inte några av
de tyngre vägande målen under året.
Vi har inte möjlighet att inom ramen för denna granskning bedöma om målen för
verksamheten har uppnåtts. Vi kan däremot utläsa av den redovisning som görs i
årsredovisningen att måluppfyllelsen varierar och huruvida tillhörande mätetal
uppfylls varierar stort.
Enligt vår uppfattning ger rapporteringen av de olika framgångsfaktorerna indikationer avseende måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga målen. Vi kan inte
bedöma om verksamhetsmålen är uppfyllda eftersom framgångsfaktorerna för
respektive mål är relativt många och dessutom specificerade i flera resultatkrav
eller mätetal. Detta är samma bedömning som vi gjorde föregående år.
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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. i 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 (9:9 a) 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.



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



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



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
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balansräkning



sammanställd redovisning

Bilagor och specifikationer till årsredovisningens olika delar har granskats.
Vi har även bedömt regionens ekonomiska ställning och utveckling, efterlevnaden
av balanskravet samt om resultatet i årsredovisningen är förenligt med de mål för
god ekonomisk hushållning som fullmäktige beslutat om. Granskning av resultatsammanställning för VA-verksamheten och renhållningsverksamheten omfattas
inte av denna granskning.
Nämndernas redovisning av sitt uppdrag har granskats inom ramen för övergripande ansvarsutövande. I denna rapport återges en sammanfattning av vad som
framkommit i denna granskning.
Granskningen har utförts enligt god revisionssed1 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 därför inte varit fullständig utesluter den inte att andra
än här framförda felaktigheter kan förekomma. Vårt uppdrag omfattar inte en
granskning och prövning av om den interna kontrollen som görs inom nämnderna
är tillräcklig.
Granskningen introduceras genom kontakter och samplanering med regionens
ekonomifunktion. Granskningen har utförts enligt god revisionssed med utgångspunkt i SKYREVs utkast ”Vägledning för redovisningsrevision i kommuner och
landsting”. Vägledningen baseras på ISA (International Standards on Auditing).
Som framgår av vägledningen kan implementeringen ske successivt varför tillämpliga ISA helt eller delvis har följts beroende på om vägledningen har beaktats i
årets revisionsplan. 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 2015-03-17. Regionstyrelsen fastställde årsredovisningen 2015-0326 och Regionfullmäktige behandlar årsredovisningen 2015-04-27.
Rapportens innehåll har sakgranskats av ekonomichef och redovisningschef.

1 Utgångspunkten för detta är bland annat SKYREV (Föreningen Sveriges Kommunala Yrkesrevisorer) och deras vägledning för redovisningsrevision i kommuner och landsting, som implementeras
succesivt. Vägledningen baseras vidare på ISA (International Standards on Auditing).
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2.3.

Revisionskriterier

Regionstyrelsen är ansvarig för upprättandet av årsredovisningen som enligt 8 kap
18 § KL ska godkännas av Regionfullmäktige.
Granskningen av årsredovisningen innebär en bedömning av om rapporten följer:






Kommunallagen
Kommunal redovisningslag
Rekommendationer från RKR
Fullmäktiges beslut om god ekonomisk hushållning
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3.

Granskningsresultat

3.1.

Verksamhetens utfall, finansiering och
ekonomiska ställning

3.1.1.

Förvaltningsberättelse

3.1.1.1.

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.
Analys och rättvisande bedömning av ekonomi och ställning.
För 2014 redovisas enligt regionens årsredovisning ett positivt resultat om 12
mnkr (2013: 176,6 mnkr). Resultatet är ca 165 mnkr lägre 2014 jämfört med 2013.
Detta förklaras bl a av lägre intäktsposter av engångskaraktär som bland annat
reavinst och AFA-medel. Vidare är intäkterna för kömiljarden ca 20-25 mnkr lägre
2014 än 2013.
Årets resultat är dock överskattat med 11,8 mnkr, vilket motsvarar VAverksamhetens överskott.
Resultatet om 12 mnkr för 2014 innebär en positiv budgetavvikelse med 11 mnkr. I
resultatet ingår förslusttäckningsbidrag till två koncernbolag som belastar resultat
med 5 mnkr. Vidare finns intäkter av engångskaraktär som avser realisationsvinster i samband med fastighetsförsäljning om (13 mnkr).
Sammantaget redovisar nämnderna enligt regionens årsredovisning ett budgetunderskott om 14 mnkr (2013: +52,2 mnkr). Följande nämnder redovisar ett negativt
resultat: socialnämnd (-31,3 mnkr), hälso- och sjukvårdsnämnden (-34,5 mnkr)
samt gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (-1,9 mnkr). Kultur- och fritidsnämnden (0 mnkr) visar ett nollresultat och resterande nämnder redovisar överskott enligt följande: regionstyrelsen (19,8 mnkr), byggnadsnämnden (1,5 mnkr),
tekniska nämnden (23,8 mnkr), miljö- och hälsoskyddsnämnden (1,6 mnkr), samt
barn- och utbildningsnämnden (7,2 mnkr). Noteras kan att i tekniska nämndens
överskott ingår 11,8 mnkr som avser felaktig redovisning av VA-verksamhetens
överskott.
Under 2014 löste regionen ett lån om 30 mnkr. Långfristigas skulder har minskat
med 66,9 mnkr vilket bland annat beror på att en lånfristig skuld har klassificerats
om till en kortfristig skuld (LÖF) samt att ett lån har lösts. Lånefinansieringsgraden har därmed minskat med 1 procentenhet och uppgår år 2014 till 12 % (2013,
13 %).
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Utvärdering av ekonomisk ställning
Enligt kommunala redovisningslagens kapitel 4:5 ska förvaltningsberättelsen innehålla en utvärdering av regionens ställning. Vi bedömer att förvaltningsberättelsen i allt väsentligt överensstämmer med KRL 4:5. I regionens finansiella analys
redogör regionen om resultat samt avvikelser mot budget. Vidare analys finns även
i samtliga nämnders förvaltningsberättelser.
Nämndernas förvaltningsberättelser i årsredovisningen är även de strukturerade i
enlighet med den ”regiongemensamma” förvaltningsberättelsen, d.v.s. enligt styrkortslogiken. Genom att använde en gemensam struktur stärks kvaliteten i den
samlade årsredovisningen.
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. Redovisning av sjukfrånvaron har skett i enlighet med bestämmelsen i KRL.
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.
Pensionsredovisning
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.
Upplysningar har delvis lämnats i årsredovisningen om särskild avtalspension och
visstidspensioner i enlighet med RKR 2.1. Enligt rekommendationen ska antalet
personer med särskilda pensionsavtal framgå av not. Vi noterar att dock att det ej
anges i not 36 utan enbart att ej utlösta visstidspensioner för förtroendevalda ingår
i pensionsförpliktelsen.

Region Gotland
PwC

7 av 21

Granskning av årsredovisning 2014

3.1.1.2.

Investeringsredovisning

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att investeringsredovisningen i allt väsentligt ger en rättvisande bild av
årets investeringar. Investeringsredovisningen överensstämmer vidare med bokföringen och posterna är överförda till balansräkning och kassaflödesanalys.
Årets nettoinvesteringar uppgår till 356,0 mnkr, vilket är 84,6 mnkr högre än föregående år. De budgeterade nettoinvesteringarna uppgår till totalt 339,5 mnkr.
Dock beslutades det om en kompletteringsbudget på belopp om 207,4 mnkr vilket
medför att regionen har ett budgetöverskott på 233,7 mnkr. Den beslutade kompletteringsbudgeten beror på ej utnyttjade investeringsanslag från tidigare år.
Övergripande utfall och större investeringsprojekt kommenteras i förvaltningsberättelsen.
I förvaltningsberättelsen saknas en avrapportering av årets investeringar gentemot
budget samt en analys av budgetavvikelserna gentemot fastställd budget. Detta
görs i den slutliga årsredovisningen, men saknades i den version som vi granskat.

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 8 590,3
mnkr (År 2013, 8 200,6 mnkr) och intäktsutfallet till 4 210,5 mnkr (År 2013,
4 059,6 mnkr). Då driftredovisningen innehåller interna intäkter och kostnader
medför det att man ej kan följa regionens nettokostnader mellan driftredovisningen och resultaträkningen. Detta påtalades även i 2013 års granskningsrapport och
bör åtgärdas.
I samtliga nämnders förvaltningsberättelser finns kommentarer till utfall samt
budgetavvikelser. I årsredovisningens finns det dock ingen tydlig sammanställning
där jämförelse mot tidigare års driftredovisning görs. Som förklaring till att jämförelse saknas är att även det finns i text under respektive nämnds förvaltningsberättelse.
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Nämndernas budgetavvikelse redovisas i tabellen nedan: Redovisningen nedan är
inklusive VA-verksamhetens överskott om 11,8 mnkr.
Driftredovisning per nämnd,
mnkr

Utfall
2013

Utfall
2014

Budget
2014

Budgetavvikelse
2014

Regionstyrelsen

147,2

-154,8

-174,6

19,8

Tekniska nämnden

143,2

-158,7

-182,5

23,8

Byggnadsnämnden

20,1

-19,8

-21,3

1,5

Miljö- och hälsoskyddsnämnd

10,6

-11

-12,6

1,6

Kultur- och fritidsnämnden

131,7

133,4

133,5

0

1 051,4

-1 103,0

-1 110,2

7,2

296,0

-295,3

-293,3

-1,9

Socialnämnden

1 115,1

-1 180,2

-1 148,9

-31,3

Hälso-och sjukvårdsnämnden

1 225,7

-1 323,6

-1 289,1

-34,5

Verksamhetens nettokostnad

4 141,0

-4 379,8

-4 366

-13,8

Barn- och utbildningsnämnden
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Sex av nämnderna har ett positivt resultat/överskott mot budget under 2014. Regionstyrelsen visar ett överskott mot budget med 19,8 mnkr vilket förklaras av olika
koncernövergripande anslag som bland annat anslagen för näringsliv + 1,4 mnkr
och stimulans biogas +0,8 mnkr. Tekniska nämnden redovisar, enligt årsredovisningen, ett överskott mot budget på 23,8 mnkr. Detta anges främst bero på ett
överskott i VA-verksamheten med 11,8 mnkr som bland annat kan härledas till
ökad VA-taxa under 2014. Redovisningen av VA-verksamhetens bedömer vi inte
överstämma med rekommendation, RKR 18. Överskottet i VA-verksamheten (11,8
mnkr) innebär att nämndens redovisade överskott är överskattat i motsvarande
grad. I RKR 18 anges följande:
”I den mån verksamhetens avgiftsuttag uttryckligen regleras av självkostnadsprincipen och avgiftsuttaget överskrider självkostnaden, ska intäkten minskas
och överuttaget bokföras som en förutbetald intäkt. ”
Tre av regionens nämnder redovisar underskott mot budget. Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden visar även detta år ett underskott, dock har det förbättrats
något sedan 2013 då de visade resultatet på -5,9 mnkr jämfört med årets -1,9
mnkr. Socialnämnden redovisar ett underskott med 31,3 mnkr. Det förklaras bl.a.
av att nämndens nettokostnader har ökat med 5,8 % samtidigt som intäkterna i
princip är oförändrade. Det är främst kostnader för hemsjukvården samt individoch familjeomsorgen som har de högsta kostnaderna inom nämnden. Hälso- och
sjukvårdsnämndens underskott förklaras främst av att kostnaderna för läkemedel
har ökat, samt att statsbidragen för vårdgarantin s.k. ”kömiljarden” inte blev lika
höga som de hade budgeterat för. Jämfört mot föregående år har intäkterna för
kömiljarden minskat.
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3.1.2.

Balanskrav

Bedömning och iakttagelser
Enligt regionens årsredovisning uppgår årets resultat till 12,0 mnkr före justeringar av erhållna reavinster om 17,4 mnkr samt återföring av 4,5 mnkr i reavinster
utifrån undantagsmöjligheten. Årets resultat efter balanskravsjustering är negativt
och uppgår till - 0,9 mnkr. För att få ett balanskravsresultat om 0 har 0,9 mnkr
disponerats från resultatutjämningsfonden (RUR).
Vi konstaterar att regionstyrelsen gör bedömningen att kommunallagens balanskrav för år 2014 har uppfyllts.
Med hänsyn till den felaktiga redovisningen av VA-verksamhetens överskott uppstår ett följdfel vid avstämning mot balanskravet. Balanskravsresultatet enligt regionens redovisning uppgår till 0 mnkr men borde vara 11,8 mnkr lägre. På grund
av resultatfelet blir också balanskravsresultatet negativt om 11,8 mnkr.
Detta innebär att vi inte kan bedöma om och hur Region Gotland uppfyller eller
kommer att uppfylla kommunallagens balanskrav. För att balanskravet ska uppfyllas krävs att något av följande alternativ vidtas:


Ytterligare medel disponeras ur RUR (11,8 mnkr).



Det negativa balanskravsresultatet täcks och det egna kapitalet återställs
inom tre år.



Regionfullmäktige beslutar att det finns synnerliga skäl för att inte täcka
det negativa balanskravsresultatet och återställa det egna kapitalet. Beslutet ska då motiveras.

3.1.3.

God ekonomisk hushållning

Bedömning och iakttagelser
Regionens finansiella mål är att ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. Vi bedömer att årets måluppfyllelse inte fullt ut är förenlig med de
mål som regionfullmäktige fastställt. Enligt vår bedömning uppfylls inte några av
de tyngre vägande målen under året.
Av den redovisning som görs i årsredovisningen framgår att soliditeten uppfyller
målnivån, men i de delar som regionsstyrelsen själv anger väger tyngre; nettokostnadsutveckling, resultatnivå och buffert uppfylls däremot inte målnivåerna. Målet
kring investeringarnas finansiering är visserligen uppnått, men volymen är hög
och kassaflödet för året är negativt vilket innebär att trenden är vikande. Då dessa
faktorer är väsentliga för att ha en långsiktigt god ekonomisk hushållning görs i
årsredovisningen den samlade bedömningen att ekonomin inte är uthållig och i
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balans ur ett generationsperspektiv. Vi instämmer i denna bedömning.
Vi har inte möjlighet att inom ramen för denna granskning bedöma om målen för
verksamheten har uppnåtts. Vi kan däremot utläsa av den redovisning som görs i
årsredovisningen att måluppfyllelsen varierar och huruvida tillhörande mätetal
uppfylls varierar stort.
Enligt vår uppfattning ger rapporteringen av de olika framgångsfaktorerna indikationer avseende måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga målen. Vi kan inte
bedöma om verksamhetsmålen är uppfyllda eftersom framgångsfaktorerna för
respektive mål är relativt många och dessutom specificerade i flera resultatkrav
eller mätetal. Detta är samma bedömning som vi gjorde föregående år.
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.
Uppföljningen som redovisas i årsredovisningen utgår från den styrkortslogik som
regionfullmäktige beslutat om.

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)
För framgångsfaktorerna anges resultatkrav eller mätetal, vars utfall samt vår värdering redovisas nedan.
Resultat/mätetal

Utfall 2014

Vår bedömning
/värdering

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

Resultatet uppgår till 12 mnkr.
För år 2014 är verksamhetens
resultat positivt gentemot budgeterat resultat på 1 mnkr, dvs en
förbättring med 11 mnkr.

Vi bedömer att
resultat/mätetal
inte har uppnåtts.
Med hänsyn till
felhantering av
VA-intäkter borde
resultatet vara
11,8 mnkr lägre än
regionens utfall.
Resultatet uppgår
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till 0,2 mnkr. Dock
blir det ingen
förändring i vår
bedömning.
Skattefinansierade investeringar är egenfinansierade till
100 %.

Investeringar i skattefinansierad
verksamhet har finansierats med
regionens egna medel.

Vi bedömer att
resultat/mätetal
har uppnåtts.

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

Soliditeten är 46,8 %, vilket är
en minskning med 0,7 procentenheter jämfört med föregående år. Trots det har regionen
en soliditet över 45 %. Ingen
avsättning till framtida pensioner
har gjorts då det ansetts som
mera lönsamt att amortera på
lånen, vilket har skett med
30 mnkr.

Vi bedömer att
resultat/mätetal
har uppnåtts.
Med hänsyn till
felhantering av
VA-intäkter är
soliditeten felberäknad. Med ett
negativt resultat
på 11,8 mnkr blir
soliditeten ca 1
procentenhet lägre
vilket blir 46,5%.
Trots detta överstiger soliditeten
fortsatt 45% och 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 ökat
under år 2014 med 5,8 % från
föregående år. Skatteintäkter
och utjämningsbidrag har ökat
med 12 %.

Vi kan inte bedöma om resultat/mätetal uppnåtts.

I årsredovisningen anges att
mätetalet inte går att jämföra
med andra kommuner då både
kommun och landsting ingår i
regionen.

Med hänsyn till
felhantering av
VA-intäkter är
nettokostnaden
felberäknad och
borde vara högre
än 5,8 %. Dock
går det fortsatt ej
att bedöma om
resultat/mätetalet
har 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.

Vi bedömer att
resultat/mätetal
har uppnåtts

Investeringsbudgeten för år
2015 och 2016 beslutades i
november 2014. Vidare är investeringspotter för mindre maski-
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ner och inventarier avsatta för
samtliga nämnder.
Fördela resurser utifrån
demografi och nyckeltal
(ex kvalitet och produktivitet).

Resursfördelningsmodeller finns
inom skolområdet, äldreomsorgen och hälso- och sjukvården.
Modellen syftar till att fördela
budget utifrån demografiska
förutsättningar.

Vi bedömer att
resultat/mätetal
har uppnåtts

Regelbundna uppföljningar och avstämningar enligt
plan.

Strategiska nätverk hanterar de
gemensamma resurserna. Ledningskontoret leder nätverket på
uppdrag av koncernledningsgruppen.

Vi bedömer att
resultat/mätetal
har uppnåtts.

Framgångsfaktor: Styrning
och kontroll av gemensamma resurser (lokaler,
transporter, IT och tele).

Regionens finansiella mål är att ekonomin är uthållig och i balans ur ett generationsperspektiv. Vi bedömer att årets måluppfyllelse inte fullt ut är förenlig med de
mål som regionfullmäktige fastställt. Enligt vår bedömning uppfylls inte några av
de tyngre vägande målen under året.
Av den redovisning som görs i årsredovisningen framgår att soliditeten uppfyller
målnivån, men i de delar som Regionsstyrelsen själv anger väger tyngre; nettokostnadsutveckling, resultatnivå och buffert uppfylls däremot inte målnivåerna.
Målet kring investeringarnas finansiering är visserligen uppnått, men volymen är
hög och kassaflödet för året är negativt vilket innebär att trenden är vikande. Då
dessa faktorer är väsentliga för att ha en långsiktigt god ekonomisk hushållning
görs i årsredovisningen den samlade bedömningen att ekonomin inte är uthållig
och i balans ur ett generationsperspektiv. Vi instämmer i denna bedömning.

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.

Region Gotland
PwC

13 av 21

Granskning av årsredovisning 2014

Enligt vår uppfattning ger rapporteringen av de olika framgångsfaktorerna indikationer avseende måluppfyllelsen för de verksamhetsmässiga målen. Vi kan inte
bedöma om verksamhetsmålen är uppfyllda eftersom framgångsfaktorerna för
respektive mål är relativt många och dessutom specificerade i flera resultatkrav
eller mätetal. Detta är samma bedömning som vi gjorde föregående år.
Vi har inte möjlighet att inom ramen för denna granskning bedöma om målen för
verksamheten har uppnåtts. Vi kan däremot utläsa av den redovisning som görs i
årsredovisningen att måluppfyllelsen varierar och huruvida tillhörande mätetal
uppfylls varierar stort.
Vår uppfattning är, som även framförts tidigare, att det finns anledning för regionstyrelsen att tydliggöra hur den sammanvägda bedömningen avseende måluppfyllelsen görs. Det kan också finnas anledning att överväga antalet framgångsfaktorer
för respektive mål.

3.1.4.

Nämndernas redovisning av sitt uppdrag

Av KL framgår att nämnderna ska redovisa till kommunfullmäktige hur de fullgjort sina uppdrag, samt att fullmäktige beslutar om omfattningen av redovisningen och formerna för den.
Enligt god revisionssed i kommunal verksamhet skall granskningen genomföras i
dialog med nämnden. Möten har genomförts med representanter för samtliga
nämnder i regionen. Vid några möten har endast tjänstemän deltagit. Utgångspunkten för samtalen under mötena har varit respektive nämnds verksamhetsberättelse och en redogörelse har skett utifrån perspektiven i styrkortet.
Bedömning och iakttagelser
Granskningen ska ge svar på om verksamheten skötts på ett ändamålsenligt sätt
vilket är svårbedömt utifrån nämndernas redovisning i verksamhetsberättelserna.
Av verksamhetsberättelserna framgår generellt inte tydliga redovisningar av om
målen uppnåtts eller ej, vilket starkt begränsar bedömningen av ansvariga politikers ansvarsutövande. Vår uppfattning är att det även för flera nämnder saknas en
tydlig styrkedja där mål, framgångsfaktorer och mätbara målnivåer hänger ihop.
De målnivåer som anges är även i många fall inte mät- eller bedömningsbara.
Mängden mål, framgångsfaktorer och mätningar av dessa ställer också stora krav
på uppföljningssystem.
Där bedömningar av måluppfyllelse gjorts ser vi även exempel på brister i verifieringen av bedömningarna, d v s att en redovisning av grunden för bedömningen
saknas eller brister.
Granskningen ska även ge svar på om nämndernas interna kontroll är tillräcklig.
Här noterar vi att efterlevnaden av intern kontrollreglementet varierar. Alla
nämnder har inte ett internt kontrollsystem bestående av en intern kontrollplan
där kontrollmomenten identifierats genom en riskanalys, kontroller genomförs
och värderas samt rapporteras till ansvarig nämnd och följs upp. För de nämnder
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som infört ett internt kontrollsystem är det vår bedömning att systemet säkerställer en tillräcklig intern kontroll. Vi rekommenderar dock att utveckla den interna
kontrollen så att även mer verksamhetsanknutna rutiner omfattas av systemet.

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. Regionen redovisar ett resultat som uppgår till 12,0 mnkr (176,6 mnkr
2013) inklusive reavinster om 17,4 mnkr. Resultatet är en försämring om 164,6
mnkr jämfört med 2013. Om jämförelsestörande poster räknas bort uppgår resultatförsämringen till 53,0 mnkr. Denna resultatförändring bedöms rimlig då regionen har 190 nyanställda som tillkom under 2014 vilket medfört högre kostnader.
Med hänsyn till hur överskottet i VA-verksamheten har redovisats bedömer vi att
regionen redovisar ett felaktigt resultat om 11,8 mnkr. Vi bedömer därför att årets
resultat uppgår till 0,2 mnkr och inte 12,0 mnkr. Resultatfelet om 11,8 mnkr. bedömer vi inte som materiellt. Trots felet bedömer vi således resultatet som i huvudsak rättvisande. Dock bör regionen snarast anpassa sig till rekommendation
RKR nr 18.
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.
Från och med 2014 finns ett specifikt krav på kompontentavskrivning av kommunernas materiella anläggningstillgångar (RKR 11.4). Under 2014 har Region Gotland infört detta på en nybyggd fastighet. Den ekonomiska effekten uppgår till ca
200 tkr, d.v.s. en mindre ekonomisk effekt på resultatet för år 2014.
Periodiseringskontroll har skett av kund- och leverantörsbetalningar i december
2014 och januari 2015. Utifrån urvalen noteras inga felperiodiseringar.
Liksom tidigare år finns det en eftersläpning i bokföringen avseende köpt vård från
Karolinska Universitetssjukhuset, vilket innebär att årets kostnader i huvudsak
består av vårdkostnader för oktober 2013 – september 2014 samt ev. differenser
gentemot uppbokningen per september i bokslut 2013.
I bokslutet för 2014 finns en uppbokad skuld gentemot Stockholms läns landsting
om 11 mnkr per september månad. Karolinska Universitetssjukhusets fordran på
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Region Gotland uppgår i bokslutet till ca 23 mnkr, d.v.s. ca 12 mnkr högre än
regionens uppbokning. I bokslutet 2013 uppgick uppbokad skuld för september till
6,6 mnkr. Sjukhusets fordran på Region Gotland avseende ej fakturerade vårdtjänster i bokslut 2013 uppgick till ca 17,9 mnkr, d.v.s. ca 11,3 mnkr högre. Någon
större resultateffekt blir det därför inte p.g.a. eftersläpningen avseende resultatet
år 2014, en positiv effekt om ca 0,7 mnkr uppvisas. Oavsett detta rekommenderar
vi 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.
Nedan redovisas resultaträkningens utfall jämfört med föregående år. Redovisningen nedan innehåller resultatfel avseende VA-verksamhetens överskott om
11,8 mnkr.
Resultaträkning

Utfall
2013

Utfall
2014

Verksamhetens intäkter

1 406,6

1 237,1

-14 %

-5 097,1

-5377,4

5%

-237,3

-219,3

8%

-3 927,8

-4 359,6

9%

Skatteintäkter

3 179,2

3 291,9

4%

Statsbidrag och utjämning

1 002,6

1 077,8

8%

Verksamhetens kostnader
Avskrivningar
Verksamhetens nettokostnader

Finansiella intäkter

Ökning/
minskning %

22,5

24,1

7%

Finansiella kostnader

-99,9

-22,2

-22 %

Resultat före extraordinära
poster

176,6

12,0

-1472 %

Extraordinära intäkter

0,0

0,0

Extraordinära kostnader

0,0

0,0

176,6

12,0

Årets resultat

-1472 %

Analys av årets resultat utifrån tabellen ovan:
Observera att analysen inte tar hänsyn till VA-verksamhetens överskott om 11,8
mnkr.


Verksamhetens intäkter minskade med 12 % under 2014. Årets intäkter inkluderar intäkter från fastighetsförsäljning om 17,4 mnkr (2013: 127,9
mnkr). Exklusive dessa engångsposter har intäkterna minskat från föregående år med 59 mnkr vilket motsvarar 4,8 %, vilket till stor del beror på
försämrat utfall avseende kömiljarden.



Kostnadsutvecklingen visar på en ökning om 5 %. Årets kostnader har belastats med två jämförelsestörande poster på totalt belopp om 11,9 mnkr.
Det avser ökad kostnad om 11 mnkr som är hänförlig till reaförlust samt utrangering av anläggningstillgångar om 0,9 mnkr. Vidare förklaras kost-
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nadsökningen av att regionen har ökade personalkostnader då den har nyanställt 190 personer under 2014.


Årets skatteintäkter och generella statsbidrag ökade med knappt 187 mnkr
vilket motsvarar 4,5 % jämfört med föregående år.



Finansnettot är positivt och uppgår till 2 mnkr, vilket är 75,4 mnkr bättre
än föregående år (2013: -77,4 mnkr). Minskningen av finansiella kostnader
beror bland annat på en minskad låneskuld avseende externa lån vilket bidrar till minskade räntekostnader med 19 mnkr (2013: 33 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.
Balansomslutningen uppgår till 3 920,2 mnkr att jämföra med 3 838,2 mnkr föregående år.
Immateriella och materiella anläggningstillgångar
Regionens immateriella och materiella anläggningstillgångar styrks i anläggningsregistret.
Avskrivning påbörjas på alla tillgångar exkl. fastigheter vid följande årsskifte vilket
inte är enligt god redovisningssed. Avskrivningar ska påbörjas när tillgången tas i
bruk. Noteras som positivt är att regionen har infört komponentavskrivning på en
nybyggd fastighet under år 2014 i enlighet med RKR 11.4
Under året har sålts fastigheter och inventarier för 21,5 mnkr. För dessa redovisas
en reavinst om 17,4 mnkr. Materiella anläggningstillgångar till ett bokfört värde
om 0,9 mnkr har utrangerats under året.
Under 2014 har gjorts en fördjupad internkontrollsgranskning av regionens anläggningsregister inkl. klassificeringskontroll. Granskningen visade inte på några
väsentliga fel avseende klassificeringen mellan drift och investering.
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Bidrag till infrastruktur
Regionen har upparbetat 15,8 mnkr avseende Rondellen på Visbyleden vid kvarteret Stenhuggaren. Aktivering har skett i enlighet med god redovisningssed. Upplösning av bidraget ska ske under 25 år med start 2015. Enligt god redovisningssed
skulle upplösningen ha påbörjats år 2014, d.v.s. drygt 600 tkr skulle ha kostnadsförts 2014. Vidare har regionen ett avtal med Coop Gotland om medfinansiering
med 50 % av utgiften. Fakturering av Coop sker dock först 2015. Erhållna intäkter
kommer enligt uppgift att bokföras som investeringsbidrag och intäktsföras i takt
med upplösningen av regionens upparbetade medel.
Förråd/lager
Exploateringsprojekten har i detta bokslut omklassificerats från anläggningstillgång till omsättningstillgång, vilket är i enlighet med god redovisningssed. Ett
värde om 6,3 mnkr redovisas i bokslutet. I detta belopp ingår Senapen om 4,6
mnkr.
Kortfristiga fordringar
Den sammantagna åldersanalysen av posten kundfordringar visar att värdet av
fordringar äldre än ett år uppgår till 3,8 mnkr jämfört med förra årets 7,5 mnkr.
Enligt uppgift från regionen avser de förfallna kundfakturorna många mindre belopp för vilka det finns framtagna avbetalningsplaner.
Konto Future belastas av felaktiga uppbokningar från tidigare år. Enligt uppgifter
från regionen kommer dessa rättas till och kostnadsföras under 2015.
Tandvården uppvisar en differens om ca 95 tkr mellan redovisat värde och patientjournalsystemet där det redovisade värdet uppgår till det högre beloppet. Hälften
av differensen kan härledas till Försäkringskassan, för den resterande delen finner
regionen ingen förklaring.
Uppbokade intäkter för kömiljarden är för höga med ca 2,5 mnkr. Utifrån uppgifter från regionen har de gjort en beräkning som vi bedömer är rimlig. Förklaring
till att de har bokat upp ett för högt belopp är att de hade ett högt utfall i augusti
och var det enda landsting som klarade 80 % nivån för besök. Dock har Stockholm
haft problem med sina registreringar, när de i efterhand rättade sina registreringar
blev det totalt fler landsting som klarade gränsen och beloppet korrigerades.
Kassa och bank
Bokslutspecifikationen tillhörande konto 1913 HSF reseservice ger en väldigt oklar
bild av kontot. Utgående balans överensstämmer med huvudboken, men övriga
detaljer gör att det finns skäl att tro att posten är felaktig. Bl.a. belastas kontot med
en differens om ca 26 tkr från 2013.
Avstämning mot till oss skickade engagemangsbesked har kunnat göras för alla
tillgångar exkl. SEB, Sparbanken Gotland och Skatteverket. I dessa fall har avstämning skett mot regionens uppgifter.
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Avsättningar
Som framgår i avsnittet om resultaträkningen bokförs VA-verksamhetens överskott om 11,8 mnkr mot regionens egna kapital. Hanteringen är inte enligt god
redovisningssed. Enligt rekommendation 18 från RKR borde detta bokföras som
en avsättning i balansräkningen. För att redovisningen ska vara rättvisande bör
Regionen även ta hänsyn till tidigare års överskott.
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. Detta
har rekommenderats i tidigare års granskningsrapporter.
Regionen har bokat upp en förutbetald intäkt på ett belopp om 5 mnkr. Beloppet
saknar extern motpart och avser interna medel. Det är i huvudsak medel från regionala tillväxtmedel som regionen har förfogande över och som beviljats till ett
specifikt projekt. Det har dock ej förbrukats fullt ut till detta projekt och återbetalats till regionen. Avsikten är att pengarna ska användas till ett nytt projekt. Periodisering av interna medel som saknar extern motpart är inte i enlighet med god
redovisningssed.
Långfristiga skulder
Regionen har för åren 2009-2011 erhållit 31 200 tkr i försäkringsersättning avseende Garda skola. Beloppet upplöses med 1 mnkr årligen.
RKR har 2012 kommit ut med en information som avser redovisning av försäkrings- och skadeståndsersättning m.m. I denna framgår att försäkringsersättning
ska betraktas som ersättning för den eller de tillgångar som skadats eller förlorats
och är inte hänförbar till den investering som krävs för att återställa eller återuppföra skadad eller förlorad tillgång. Intäkten ska således intäktsföras.
Regionen bör således under år 2015 anpassa sin redovisning utifrån Rådets information. Anpassningen innebär att regionens egna kapital ökar med drygt 25
mnkr och att den årliga kostnaden ökar med 1 mnkr.
Panter och ansvarsförbindelser
Regionens panter och ansvarsförbindelser inklusive leasing- och hyresåtaganden
uppgår i bokslutet till 3 967 mnkr2, vilket är en ökning på 52,5 mnkr. Förändringen
förklaras främst av ökade borgensförbindelser mot koncernbolaget Gotlandshem
AB på belopp om 152 mnkr samt att borgensförbindelserna mot GNEAB och Wisby
strand har minskat med sammanlagt 9 mnkr. Nettot blir till en ökning om ca 143
mnkr. Vidare har regionens pensionsförpliktelser minskat med 98,5 mnkr.

2

Av detta är 2 592,1 mnkr pensionsförpliktelser intjänade före 1998
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3.2.3.

Kassaflödesanalys

Bedömning och iakttagelser
Vi bedömer att kassaflödesanalysen redovisar regionens finansiering och investeringar och att noter finns i tillräcklig omfattning.


Vi bedömer att överensstämmelse finns med motsvarande uppgifter i övriga delar av årsredovisningen.



Årets kassaflöde har minskat med 46,6 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. Beloppen i de inhämtade årsredovisningarna från respektive bolag
överensstämmer mot den sammanställda redovisningen. Noteras dock att samtliga
årsredovisningar från bolagen ej var reviderade vid granskningen av den sammanställda redovisningen. Konsolideringen av underliggande bolag har gjorts på ett
korrekt sätt. Vidare bedömer vi att väsentliga elimineringar har gjorts.
Årets resultat för koncernen uppgår enligt regionens årsredovisning till 34,2 mnkr
vilket är en minskning med 237,4 mnkr från föregående år. I resultatet ingår 17
mnkr som avser reavinst vid försäljning av fastigheter. I övrigt har även andra poster av engångskaraktär påverkat årets resultat såsom förlusttäckningsbidrag om
4,7 mnkr. Noteras kan också att överskottet från VA-verksamheten felaktigt ingår i
resultatet om 34,2 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). Bolag vars verksamhet är av obetydlig omfattning, d.v.s. att regionens andel av omsättning och omslutning är mindre än 2 % 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), Visby Centrum (25
procent) samt Gotlands filmfond (80 procent) undantagits.
Den sammanställda redovisningen uppfyller KRL:s krav (8.1 och 8.2) samt är upprättad i enlighet med rekommendationen från Rådet för kommunal redovisning
(RKR 8.2). Vidare kan noteras att de kommunala bolagen har övergått till regelverket K3 och tillämpar komponentavskrivning. Detta medför att bolagen har fått
korrigera boksluten för 2013 för att få fram jämförelsesiffror mellan åren. Det nya
resultatet för den sammanställda redovisningen år 2013 är således ca 4 mnkr lägre
än det som redovisades i bokslutet för 2013.
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3.2.5.

Tilläggsupplysningar

Vi har granskat att årsredovisningen i allt väsentligt lämnar information om tilllämpade redovisningsprinciper och lämnar tilläggsupplysningar i tillräcklig.
Vi bedömer att årsredovisningens tilläggsupplysningar i huvudsak uppfyller KRL:s
krav och i övrigt lämnas 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 regionen inte följt fullt ut:
Rekommendation m.m.

Efterlevnad

Avvikelse

RKR 2.1 Särskild avtalspension och visstidspension. Delvis

Kompletterande information i noten där det anges
om antalet visstidsförordnanden och särskilda
villkor som avviker från vad som är normalt och
som kan leda till betydande ekonomiska konsekvenser.

RKR 11.4 Materiella anläggningstillgångar

Delvis

Regionen påbörjar avskrivningarna i slutet av
året. Enligt rekommendationen ska det ske när
anläggningen tas i bruk.

RKR 18 Intäkter från avgifter, bidrag och försäljningar

Delvis

Redovisning av VA-verksamhetens överskott
sker inte enligt rekommendationen.

RKR 21 Redovisning av derivat och säkringsredovisning

Delvis

I årsredovisningen saknas det bland annat en
beskrivning av vilken påverkan säkringsinstrumenten har haft på regionens resultaträkning
under året.

2015-04-07

Viveca Karlsson

Carin Hultgren

Certifierad kommunal revisor
Projektledare

Certifierad kommunal revisor
Uppdragsledare
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1.

Inledning

1.1.

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.

1.2.

Revisionsfråga

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

1.3.

Revisionsmetod och avgränsning

Enligt god revisionssed i kommunal verksamhet skall granskningen genomföras i
dialog med nämnden. Möten har genomförts med representanter för samtliga
nämnder i regionen. Vid några möten har endast tjänstemän deltagit.
Utgångspunkten för samtalen under mötena har varit respektive nämnds
verksamhetsberättelse och en redogörelse har skett utifrån perspektiven i
styrkortet.
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2.

Granskningsresultat

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 olika perspektiv. Dessa ska utvärderas i
årsredovisningen enligt den logik som valts genom att framgångsfaktorerna mäts
och bedöms genom olika mätetal. Det förutsätter att varje framgångsfaktor värderas
utifrån mätetalet i vilken grad denna har förverkligats under året.
I den fortsatta rapporten återges där så är möjligt i ett spindeldiagram respektive
nämnds måluppfyllelse i de olika perspektiven i styrkortet baserat på nämndens
egen redovisning.
Värdet i respektive perspektiv är framräknat genom att varje uppfyllt mål ges två
poäng, delvis uppfyllt en poäng, ej uppfyllt ger noll poäng. Mål som inte kan
bedömas räknas inte. Poängen relateras därefter till antalet bedömda mål. Om alla
mål i perspektivet är helt uppfyllda uppnås värdet 1,0.

2.1.

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden redovisar totalt 37 mål, varav fem inte kan bedömas.
Brukare/kunder

0,63

Samhällsutveckling

0,50

0,43

Processer

0,31
0,56
Ekonomi

Medarbetare/ledare

Måluppfyllelsen är lägst inom perspektiven medarbetare/ledare och processer. Det
som drar ned värdet inom perspektivet medarbetare/ledare är resultatet av
medarbetarundersökningen, nivån på sjuktalet och att fler anställda än förra året
har oönskade deltidstjänster. Inom perspektivet processer har målen inte nåtts när
det gäller att alla verksamheter ska ha ett tydligt uppdrag, att alla som uttrycker
önskemål om plats för vård i livets slutskede ska få det och att följsamheten till
hygienrutiner och klädregler ska vara 100 procent. Inte heller har målet nåtts om
att antibiotikaförskrivningen ska vara högst 250 recept/1000 invånare.
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2.1.1.

Intern kontroll

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Finns intern kontrollplan?

Ja

Omfattar planen väsentliga områden?

Ja

Är resultatet av kontrollåtgärderna tillfredsställande?
Görs uppföljning av intern kontrollaktiviteterna/åtgärderna?

Ja

Hälso- och sjukvårdsnämnden har antagit en intern kontrollplan för år 2014.
Planen innehåller fem kontrollpunkter varav fyra fokuserar på processen för
remittering av patienter för utomlänsvård och den femte är uppföljning av tidigare
resultat. Vid granskningstillfället fanns inte resultatet av kontrollåtgärderna
tillgängligt.

2.1.2.

Bedömning

Av redovisningen framgår att målen inte nås fullt ut inom något av perspektiven.
Bedömningen blir därför att verksamheten inte fullt ut kan sägas ha bedrivits på ett
ändamålsenligt sätt. När det gäller att verksamheten ska bedrivas på ett ekonomiskt
tillfredsställande sätt kan vi konstatera att målet inte är nått och att resultatet är
minus 34,5 miljoner kronor.
Vi bedömer dock att den interna kontrollen är tillräcklig.

2.2.

Socialnämnden

Av den strategiska planen framgår att socialnämnden har ett mål för varje
perspektiv i styrkortet. Till målen finns sammanlagt 21 framgångsfaktorer
kopplade. Några av framgångsfaktorerna uttrycks i mätbara termer.
I verksamhetsberättelsen görs en redovisning under varje perspektiv av olika
aktiviteter som genomförts. Någon samlad bedömning av måluppfyllelsen i de olika
perspektiven görs inte.
Målen inom respektive perspektiv är:
Brukare/kunder: ”Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av
god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta.”
I verksamhetsberättelsen redogörs för resultatet från ett antal
brukarundersökningar där det bland annat framgår att över 90 procent av brukarna
inom hemtjänsten upplever kvaliteten som god, inom särskilt boende är en något
lägre andel nöjda.
Resultat redovisas även från enkäter riktade till personer med
funktionsnedsättning, klienter inom individ- och familjeomsorgen, anhöriga och
personer med psykiska funktionsnedsättningar.
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I verksamhetsberättelsen kommenteras vidare bland annat kösituationen inom
särskilt boende, situationen inom hemsjukvården, arbetet med
värdighetsgarantier/kvalitetsgarantier, överenskommelse om utskrivningsklara
patienter, bostadsanpassning, familjehemsplaceringar, beroendevården och
ensamkommande flyktingbarn.
Socialnämndens verksamhetsberättelse är informativ och fyllig inom perspektivet
”brukare/kunder” men någon bedömning av måluppfyllelsen görs inte.
Ekonomi: ”Ekonomin är uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv”
Av verksamhetsberättelsen framgår att resultatet för år 2014 är ett underskott på
31,3 mkr och att nettokostnaderna ökat med 5,8 procent jämfört med föregående år.
I likhet med föregående perspektiv redovisas även inom ekonomiperspektivet en
rad uppgifter både avseende produktion/prestationer och ekonomiskt utfall inom
olika verksamhetsområden. Det framgår även att det prognostiserade resultatet
förändrats från ett nollresultat i maj månad via en prognos på 25 mkr underskott i
delårsrapport två till ett slutligt resultat på minus 31,3 mkr.
Någon bedömning av måluppfyllelsen görs inte. Styrtal finns inte definierade.
Medarbetare: ”Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar ansvar
och utvecklas för att möta framtidens utmaningar”
Under perspektivet redovisas resultat från medarbetarenkäten som bland annat
visar att 90 procent av förvaltningens medarbetare upplever att de är engagerade i
sitt arbete och har meningsfulla arbetsuppgifter. Resultatet är enligt
verksamhetberättelsen i nivå med fjolåret resultat. Vidare redovisas att sjuktalet
ökat i förhållande till föregående år. Det konstateras också att antalet
månadsanställda har ökat och att ett femtontal medarbetare har oönskade deltider.
Exempel på insatser avseende kompetensutveckling redovisas och det nämns även
att en kompetensförsörjningsplan har antagits. Karriärmöjligheter och arbetet med
likabehandling omnämns liksom några andra viktiga händelser under året.
Bedömning av måluppfyllelsen görs inte.
Processer: ”Verksamhetens processer ska ge resultat av god kvalitet
till kostnader i nivå med jämförbara kommuner och landsting.”
Under perspektivet redovisas att handliggningstiderna för dem som söker bistånd
inom LSS (lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade) blivit kortare och
att tre av sjutton beslut som överklagats har bifallits av domstol. Sju vårdskador har
anmälts till IVO (Inspektionen för vård och omsorg) enligt lex Maria och
patientnämnden har tagit emot fyra ärenden. Vidare redovisas aktiviteter för att
utveckla verksamheten inom en rad olika områden.
Bedömning av måluppfyllelsen görs inte.
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2.2.1.

Intern kontroll

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Finns intern kontrollplan?

Ja

Omfattar planen väsentliga områden?

Ja

Är resultatet av kontrollåtgärderna tillfredsställande?
Görs uppföljning av intern kontrollaktiviteterna/åtgärderna?

2.2.2.

Delvis
Ja

Bedömning

Ingen bedömning av måluppfyllelsen görs inom något av perspektiven vilket gör att
en bedömning av om verksamheten skötts på ett ändamålsenligt sätt inte kan göras
utifrån lämnad redovisning i verksamhetsberättelsen.
När det gäller att verksamheten ska bedrivits ekonomiskt tillfredsställande framgår
att resultatet för år 2014 är ett underskott på 31,3 mkr. Bedömningen är således att
så inte skett.
Vi bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig.

2.3.

Barn- och utbildningsnämnden

Av den strategiska planen framgår att barn- och utbildningsnämnden har ett mål
under varje perspektiv. Till målet finns 16 framgångsfaktorer kopplade. För flertalet
av framgångsfaktorerna finns mätbara målnivåer formulerade.
I verksamhetsberättelsen görs en redovisning av olika aktiviteter som genomförts
inom varje perspektiv. Någon tydlig bedömning av måluppfyllelsen i de olika
perspektiven görs inte.
Mål och framgångsfaktorer inom de olika perspektiven är:
Brukare/kunder: ” Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av
god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta.”
Framgångsfaktorer:
1. Väl fungerande kommunikation och samarbete med barn, elever och
föräldrar.
2. Med utgångspunkt från varje barns behov, önskemål och förutsättningar
forma skolan så att barn och elever kan använda sin fulla potential och nå
sina mål.
3. Ett aktivt och prioriterat värdegrundsarbete ska genomsyra verksamheterna.
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I verksamhetsberättelsen redogörs för aktiviteter som genomförts under året,
exempelvis arbetet med att förbättra planeringen och bedömningen av behovet av
förskoleplatser. Inom förskoleområdet görs bedömningen att målet inte är nått då
många föräldrar inte i god tid får besked om en förskoleplats. Det konstateras också
att fler föräldrar är nöjda med verksamheten inom förskolan vilket visas i att
nöjdhetsindex har ökat från 54 till 75. Över 70 betraktas som bra.
Värdegrundsarbetet uppfattas vara i fokus på samtliga enheter. Planer för
likabehandling och mot kränkande behandling finns på alla enheter.
I den sammanfattande målbedömningen redovisas resultaten från enkäter riktade
till föräldrar och barn/elever. När det gäller nöjdhetsindex konstateras att målnivån
är nådd för elever i år 5 och för föräldrar i förskolan. Målnivån för elever i år 8 är
inte nådd.
Därutöver redovisas resultatet från elevenkäterna avseende ”delaktighet”,
”trygghet”, ”jag blir bra behandlad av vuxna i skolan” och ”elevernas uppfattning
om lärares förväntningar”. Nämndens bedömning är att resultatet inom
perspektivet är godtagbart.
Processer: ”Verksamhetens processer ska ge resultat av god kvalitet
till kostnader i nivå med jämförbara kommuner och landsting.”
Framgångsfaktorer:
1. Stark resultatorientering präglad av höga förväntningar
2. Utveckla det systematiska kvalitetsarbetet
3. Fördjupa kunskaperna om och ge barn och elever i behov av anpassning och
stöd bättre förutsättningar att klara skolan
4. Alla elever utvecklar läsförmågan och lämnar skolan med god läsförmåga
5. Det entreprenöriella lärandet är ett fokusområde i verksamheterna
6. Aktivt arbeta för en jämlik skola.
I verksamhetsberättelsen redogörs för en rad aktiviteter som genomförts. I den
sammanfattande målbedömningen redovisas andelen elever i år 9 som uppnått
målen i alla ämnen, där det konstateras att andelen minskat till 78 procent vilket är
en nedgång sedan året innan och inte i nivå med målets 90 procent.
Vidare redovisas att andelen elever med gymnasiebehörighet har sjunkit något.
Meritvärdena i år 9 är högre på Gotland än i riket och i jämförelse med Gotlands
kommungrupp. Styrkortets mål om att Gotland ska ligga bland de 100 främsta i
SKL:s ranking av skolor uppnås då Gotland hamnar på plats 85.
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Beträffande kostnaderna är kostanden per elev i grundskolan något högre på
Gotland än i riket, men i nivå med jämförbara kommuner.
Något konsekvent och tydlig redovisning av måluppfyllelsen kopplat till
framgångsfaktorer och målvärden görs inte inom perspektivet.
Medarbetare/ledare: ”Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar
ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar”
Framgångsfaktorer:
1. Rekrytera och behålla kompetens och engagerade medarbetare/ledare som
kan skapa en god lärmiljö
2. Ha en kultur som präglas av öppenhet och dialog
3. Möjliggöra en god löneutveckling och karriärmöjligheter
4. Skapa förutsättningar för rektorer/förskolechefer att vara pedagogiska
ledare
Här konstateras att resultaten från medarbetarenkäten blivit bättre jämfört med
året innan men att det finns mycket att förbättra inom arbetsmiljöområdet,
framförallt när det gäller arbetsbelastningen.
Någon bedömning av måluppfyllelsen kopplat till styrkortet görs inte.
Ekonomi: ”Ekonomin är uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv”
Framgångsfaktorer:
1. God hushållning av resurser på alla nivåer
2. Väl fungerande ekonomistöd och ett bra uppföljningssystem som ger
förutsättningar för cheferna att ta ansvar för sin budget
3. Resursfördelningsmodellen och relevanta nyckeltal ska vara kända av alla
medarbetare.
Inom ekonomiperspektivet görs en mer tydlig redovisning av måluppfyllelsen
jämfört med övriga perspektiv.
Målet om god hushållning av resurser på alla nivåer bedöms uppfyllt då det
ekonomiska resultatet visar ett överskott jämfört med budget på 0,63 procent.
Målnivån är en budget i balans.
Målnivån för ett väl fungerande ekonomistöd och uppföljningssystem är att minst
85 procent av cheferna ska vara nöjda med ekonomistödet och
uppföljningssystemet. I verksamhetsberättelsen redovisas resultatet på en
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kundenkät som genomförts under år 2014. Ekonomerna på barn- och
utbildningsförvaltningen erhöll ett NKI-värde på 89,7.
När det gäller kännedomen om resursfördelningsmodeller och jämförelsetal har
ingen undersökning gjorts, men det uttrycks en förhoppning i
verksamhetsberättelsen att målet är nått genom de återkommande möten som sker
ekonomer och förvaltningens referensgrupp.

2.3.1.

Intern kontroll

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Finns intern kontrollplan?

Ja

Omfattar planen väsentliga områden?

Ja

Är resultatet av kontrollåtgärderna tillfredsställande?
Görs uppföljning av intern kontrollaktiviteterna/åtgärderna?

2.3.2.

Delvis
Ja

Bedömning

En konsekvent bedömning av måluppfyllelsen görs inte inom alla perspektiven
vilket gör att en samlad bedömning av om verksamheten skötts på ett
ändamålsenligt sätt inte kan göras utifrån lämnad redovisning i
verksamhetsberättelsen. Nämnden bedömer dock att måluppfyllelsen inom
brukar/kundperspektivet är godtagbar och att målet är nått inom
ekonomiperspektivet.
När det gäller att verksamheten har bedrivits ekonomiskt tillfredsställande visar
nämnden ett överskott jämfört med budget på 0,63 procent vilket innebär att
verksamheten bedrivits ekonomiskt tillfredsställande.
Vi bedömer att den interna kontrollen är tillräcklig.

2.4.

Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden

Av den strategiska planen framgår att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har
ett mål under varje perspektiv. Till målen finns 30 framgångsfaktorer kopplade. För
många av framgångsfaktorerna anges flera målnivåer, som mest finns inom en
framgångsfaktor sex olika målnivåer. Sammantaget innebär det att ett omfattande
uppföljnings- och analysarbete är nödvändigt för att kunna bedöma nämndens
måluppfyllelse.
I verksamhetsberättelsen görs en övergripande redovisning av måluppfyllelsen. En
mer detaljerad redovisning av mål och måluppfyllelse görs i de kvalitetsrapporter
som upprättas.
Brukare/kunder: ” Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av
god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta.”
Framgångsfaktorer:
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1. Regionens utbildningar matchar den enskildes, näringslivets och samhällets
behov.
2. Eleverna har inflytande över sin utbildning – en god skoldemokrati.
3. Våra medarbetare är engagerade och kompetenta och har höga
förväntningar på eleven.
4. En stimulerande och trygg studie- och lärmiljö.
5. En väl fungerande kommunikation i alla led.
6. Ärlig/uppriktig/rättvisande och tydlig information om våra utbildningar.
7. Elever/studerande känner trygghet och har god hälsa.
GVN mäter kundupplevelser främst genom enkäter som redovisas i olika index. I
verksamhetsberättelsen redovisas måluppfyllelsen uppdelat på gymnasieskolan,
Gotlands folkhögskola och Komvux. Sammantaget görs i verksamhetsberättelsen
bedömningen att flertalet av de redovisade målen helt eller delvis är uppfyllda.
Kopplingen till styrkortets framgångsfaktorer och mätetal är dock inte helt tydlig
och en redovisning saknas för flera framgångsfaktorer.
Processer: ”Processer ger resultat av god kvalitet till kostnad i nivå
med jämförbara kommuner och landsting.”
Framgångsfaktorer:
1. Uppföljning av resultat och måluppfyllelse.
2. Analys och tydlig rapportering av resultat och måluppfyllelse.
3. Väl fungerande gränssnitt mot andra förvaltningar.
4. Effektiva övergångar mellan grund- och gymnasieskola.
5. Entreprenörskap och kreativitet ska genomsyra verksamheten.
6. Öka kvalitet och effektivitet på verksamhet och utbildning genom
samordning.
7. Aktivt värdegrundsarbete.
8. Motivera eleverna att närvara i skolan.
9. Fånga upp och hjälpa de ungdomar som riskerar hamna utanför
skolverksamheten.
10. Identifiera och engagera de ungdomar som står utanför skolverksamheten.
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GVN följer under processperspektivet upp elevernas resultat, elevnärvaro och om
kostnaderna ligger i nivå med jämförbara kommuner och landsting.
I verksamhetsberättelsen hänvisas till kvalitetsrapport 1 (2014/2015) där delar av
redovisningen under processperspektivet har behandlats.
När det gäller elevernas resultat görs ingen jämförelse mot styrkortsmålet eftersom
betygsskalan förändrats.
Det konstateras att antalet obehöriga elever från grundskolan ökar, trots att
elevkullarna minskar. Vidare att 86 procent av eleverna lämnar gymnasieskolan
med grundläggande behörighet till högskolan, att jämföra med styrkortets mål på
90 procent. Målet uppnås beträffande andelen elever som fullföljer gymnasiestudier
inom fyra år. Resultatet är 87 procent att jämföra med målnivån 85 procent.
Målet beträffande Gotlands folkhögskolas resultat uppnås.
Ett av målen är att utbildningskostnaderna ska närma sig riket och jämförbara
kommuner. Differensen mot riket har minskat något mellan åren 2012-2013 för
gymnasieutbildning. Kostnaderna för Komvux är dock betydligt högre på Gotland
än i jämförbara kommuner och i riket.
I likhet med brukar/kundperspektivet är kopplingen mellan redovisningen och
framgångsfaktorer/mätetal inte helt tydlig och redovisning saknas för flera
framgångsfaktorer, vilket gör det svårt att av redovisningen bedöma
måluppfyllelsen.
Medarbetare/ledare: ”Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar
ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar”
Framgångsfaktorer:
1. Coachande ledare som skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling,
god kvalitet, effektivitet och arbetsglädje.
2. Stärka kompetensförsörjning på kort och lång sikt.
3. Säkra likabehandling.
4. Ge möjlighet till målinriktad, individuell och relevant kompetensutveckling.
5. Ökad rörlighet.
6. Stärka och stödja det pedagogiska ledarskapet.
Delar av redovisningen i verksamhetsberättelsen har även behandlats i
kvalitetsrapport 6 om medarbetarfrågor.
I verksamhetsberättelsen redogörs under perspektivet för resultat från
medarbetarenkäten. Vidare beskrivs arbetet med det riktade arbetsmiljöarbetet,
skolledarnas arbetssituation, karriärmöjligheter och kompetensutvecklingsinsatser
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samt utvecklingen av sjukfrånvaron. Någon bedömning av måluppfyllelsen kopplat
till styrkortet görs inte.
Ekonomi: ”Ekonomin är uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv”
Framgångsfaktorer:
1. God ekonomisk hushållning.
2. Väl fungerande uppföljning och styrning på alla nivåer.
3. Resurstilldelning utifrån flöden och nya kostnader.
4. Avvikelse från fastställd budgetram (enhetsnivå) sanktioneras av GVN.
5. Göra ekonomin känd för samtliga medarbetare och ta vara på
medarbetarnas idéer.
6. Samordning av lokaler och resurser.
7. Kostnadsbild som närmar sig riksprislistan och jämförbara kommuner (där
vår kostnad är högre).
Under perspektivet hänvisas till att delar av redovisningen även har behandlats i
delårsrapport 1 och 2.
Målet om ekonomi i balans uppnås inte då nämnden redovisar ett underskott på två
miljoner kronor.
Under perspektivet beskrivs nettokostnadsutvecklingen och de åtgärder som
nämnden vidtagit för att nå ett positivt resultat samt vilka investeringar som gjorts.
Bedömning av måluppfyllelsen kopplat till styrkortet görs inte med undantag av
målet om en ekonomi i balans.

2.4.1.

Intern kontroll

Kontrollmål
Finns intern kontrollplan?

Ja/Delvis/Nej
Nej

Omfattar planen väsentliga områden?

-

Är resultatet av kontrollåtgärderna tillfredsställande?

-

Görs uppföljning av intern kontrollaktiviteterna/åtgärderna?

-

Nämnden har inte antagit någon intern kontrollplan.

2.4.2.

Bedömning

En konsekvent bedömning av måluppfyllelsen görs inte inom alla perspektiven
vilket gör att en samlad bedömning av om verksamheten skötts på ett
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ändamålsenligt sätt inte kan göras utifrån lämnad redovisning i
verksamhetsberättelsen. Måluppfyllelsen inom brukar/kundperspektivet och
processperspektivet bedöms dock delvis uppfyllda. Målet inom
ekonomiperspektivet är inte nått.
Nämnden visar ett ekonomiskt resultat i förhållande till budget på ca minus två
miljoner kronor innebär att verksamheten ej kan anses ha bedrivits ekonomiskt
tillfredsställande.
Då nämnden inte har en intern kontrollplan bedömer vi att den interna kontrollen
inte är tillräcklig.

2.5.

Tekniska nämnden

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.

2.5.1.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tekniska nämndens samhällsbyggnadsförvaltning har sammanlagt elva mål varav
två inte kan bedömas.
Brukare/kunder

0,33

Ekonomi
1,00

0,50

Processer

0,25

Medarbetare/ledare

Samtliga mål inom ekonomiperspektivet uppnås. Budgeten är i balans, en buffert
finns på motsvarande en procent av nettoramen och projekt är genomförda enligt
plan med projektbudgetar i balans. Inom perspektivet medarbetare/ledare nås inte
målen i förhållande till målnivåerna för Regionen. Inom brukare/kunder nås inte
målet om att 95 procent av de förtroendevalda ska uppleva att protokoll, beslut,
handlingar och informationsmaterial är begripliga och tydliga.
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2.5.2.

Teknikförvaltningen

I teknikförvaltningens verksamhetsberättelse redovisas en sammanfattande
bedömning av måluppfyllelsen enligt nämndens styrkort. Någon tydlig koppling till
specifika mål görs inte, vilket gör det svårt att bedöma graden av måluppfyllelse.
Av verksamhetsberättelsen framgår följande i de olika perspektiven:
Brukare/kunder:


Förbättringsarbete pågår utifrån tidigare kundundersökningar

Ekonomi:


Överskott redovisas i förhållande till budget. Enligt verksamhetsberättelsen
betyder det ”godkänt resultat i måluppfyllelsen”.

Processer:


Nyckeltal redovisas i en särskild sammanställning.

Medarbetare/ledare:


Kompetensväxlingsplan finns



De flesta medarbetare har kompetensutvecklingsplaner



Förvaltningens värde inom området ”arbetsmiljö” förbättrades i den senaste
medarbetarundersökningen och förvaltningen fortsätter att anpassa och
realisera uppgjorda handlingsplaner.

Samhälle (energieffektivisering):


2.5.3.

Arbetet med effektiviseringsåtgärder inom energi och ventilationsområdet
fortsätter inom fastighetsförvaltningsavdelningen

Intern kontroll

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Finns intern kontrollplan?

Ja

Omfattar planen väsentliga områden?

Ja

Är resultatet av kontrollåtgärderna tillfredsställande?

Ja

Görs uppföljning av intern kontrollaktiviteterna/åtgärderna?

Ja

Nämnden har antagit en intern kontrollplan och kontrollaktiviteter har genomförts
under hösten 2014. Planen innehåller fem kontrollområden och resultatet av
kontrollerna bedöms av nämnden som i huvudsak tillfredsställande.
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2.5.4.

Bedömning

Nämnden redovisar verksamheten inom nämndens två förvaltningar,
samhällsbyggnadsförvaltningen och teknikförvaltningen.
Samhällsbyggnadsförvaltningen uppnår målen inom ekonomiperspektivet medan
målen inom de övriga tre perspektiven inte nås fullt ut.
Teknikförvaltningens sammanvägda bedömning är att måluppfyllelsen är god inom
ekonomi-, samhälls- och medarbetar/ledar perspektiven. Inom brukare/kund samt
processperspektiven identifierar förvaltningen ett förbättringsbehov.
Vi bedömer att nämndens interna kontroll är tillräcklig.

2.6.

Regionstyrelsen – Ledningskontoret

Ledningskontoret har tolv framgångsfaktorer kopplade till målen i de olika
perspektiven. Flertalet av framgångsfaktorerna har bedömningsbara målnivåer,
mätbarheten varierar dock.
Ekonomi: ”Ekonomin är uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv”
Framgångsfaktorer:
1. Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och målen uppnås.
2. Ha en budget i och bokslut i balans.
3. Ha en buffert motsvarande 0, 5 procent av budgetramen
Målet bedöms som uppfyllt mot bakgrund av överskott på 8,0 mkr, en buffert på ca
0,5 procent av budgetramen och att flertalet av de aktiviteter som planerats är
genomförda.
Medarbetare/ledare: ”Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar
ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar”
Framgångsfaktorer:
1. Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och målen följs upp.
2. Ha rätt kompetens, med rätt förutsättningar.
3. Coachande ledare som skapar förutsättningar för verksamhetsutveckling,
god kvalitet, effektivitet och arbetsglädje.
Målet bedöms i verksamhetsberättelsen som uppfyllt då det sammanlagda
resultatet av medarbetaruppföljningen visar ett värde på 4,02 där målnivån var satt
till 4,0. Värdet för hela Region Gotland uppgår till 3,97 på den femgradiga skalan.
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Enligt aktivitetsredovisningen är flertalet av de aktiviteter som planerats är
avslutade eller påbörjade vilket innebär att målnivån ”aktiviteter genomförda i rätt
tid” får anses vara nästan uppnådd.
Brukare/kunder: ” Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av
god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta.”
Framgångsfaktorer:
1. Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och målen följs upp.
2. Leverera beslutsunderlag av hög kvalitet i rätt tid.
3. Ha rätt kompetens tillgänglig.
4. Skapa förtroende för ledningskontorets hantering av uppdrag.
Målet anses inte vara uppfyllt mot bakgrund av att det sammanlagda resultatet från
synpunktsinhämtningen från regionstyrelsen ligger på mellan värdena 5,5 och 7,5
på den tiogradiga skalan. Målnivån är satt till värdet 7,5.
Processer: ”Processer ger resultat av god kvalitet till kostnad i nivå
med jämförbara kommuner och landsting.”
Framgångsfaktorer:
1. Säkra och möjliggöra att koncernstyrkortet följs och målen följs upp.
2. Ha fungerande styrprocess och rutiner på ledningskontoret.
Målet bedöms inte ha nåtts. Genomförd enkätundersökning mot regionstyrelsen
visar att koncernstyrningen behöver utvecklas. Även planeringsprocessen behöver
utvecklas och styrkortet ses över.

2.6.1.

Intern kontroll

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Finns intern kontrollplan?

Ja

Omfattar planen väsentliga områden?

Ja

Är resultatet av kontrollåtgärderna tillfredsställande?
Görs uppföljning av intern kontrollaktiviteterna/åtgärderna?

Delvis
Ja

Interna kontrollplaner har efter ett gemensamt beslut upprättats för åren 2014 och
2015 för regionstyrelsens förvaltningar.
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2.6.2.

Bedömning

Regionsstyrelsen ledningskontor bedöms nå målen inom ekonomi- och
medarbetare/ledarperspektiven. Målen inom perspektiven brukare och processer
bedöms inte vara uppfyllda fullt ut.
Det ekonomiska resultatet uppgår till ca + 0,8 mkr i förhållande till budget vilket
innebär att verksamheten kan sägas ha bedrivits ekonomiskt tillfredsställande.
Den interna kontrollen bedöms vara tillräcklig.

2.7.

Regionstyrelsen – Servicekontoret

Servicekontoret har elva framgångsfaktorer kopplade till målen i de olika
perspektiven. Flertalet av framgångsfaktorerna har mätbara målnivåer.
Medarbetare/ledare: ”Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar
ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar”
Framgångsfaktorer:
1. Coachande ledarskap.
2. En förändringsbenägen kultur som främjar delaktighet.
3. Kompetensutveckling utifrån verksamhetens behov.
Brukare/kunder: ” Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av
god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta.”
Framgångsfaktorer:
1. Kundorienterat förhållningssätt.
2. Fungerande kunddialoger.
3. Leverera enligt överenskommelse med kund.
Processer: ”Processer ger resultat av god kvalitet till kostnad i nivå
med jämförbara kommuner och landsting.”
Framgångsfaktorer:
1. Mäta, utvärdera samt jämföra med andra.
2. Ett kontinuerligt förbättringsarbete.
Ekonomi: ”Ekonomin är uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv”
Framgångsfaktorer:
1. God ekonomisk hushållning.
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2. Ständiga effektiviseringar.
3. Väl fungerande ekonomisk uppföljningsprocess.
Måluppfyllelsen kan sammanfattas enligt nedan.
Brukare/kunder

0,50

Ekonomi

Processer

Medarbetare/ledare

Målen inom perspektiven brukare/kunder, ekonomi och medarbetare/ledare
bedöms i verksamhetsberättelsen vara uppfyllda.
Inom perspektivet processer är målet inte helt nått när det gäller att mäta,
utvärdera samt jämföra med andra. Detta då alla tjänster inte har några
jämförelsetal.
När det gäller samhällsutvecklingsperspektivet bedömer förvaltningen att målet
med en minskning av den relativa miljöpåverkan är uppnått.

2.7.1.

Intern kontroll

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Finns intern kontrollplan?

Ja

Omfattar planen väsentliga områden?

Ja

Är resultatet av kontrollåtgärderna tillfredsställande?
Görs uppföljning av intern kontrollaktiviteterna/åtgärderna?

Delvis
Ja

Kontrollplanen innehåller åtta punkter varav två inte har genomförts i tid för att
kunna rapporteras i samband med årsredovisningen. Fem av de sex genomförda
kontrollerna ligger inom IT-verksamheten och resultatet bedöms som godkänt. En
kontroll rör övriga utbetalningar där resultatet visar allvarliga brister. En
handlingsplan ska tas fram för att komma tillrätta med detta.
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2.7.2.

Bedömning

Regionsstyrelsens servicekontor bedöms nå målen inom perspektiven
brukare/kunder, ekonomi och medarbetare/ledare.
Inom perspektivet processer är målet inte helt nått när det gäller att mäta,
utvärdera samt jämföra med andra.
Inom samhällsutvecklingsperspektivet bedömer förvaltningen att målet med en
minskning av den relativa miljöpåverkan är uppnått.
Verksamheten har bedrivits ekonomiskt tillfredsställande.
Den interna kontrollen bedöms vara tillräcklig.

2.8.

Byggnadsnämnden

Byggnadsnämnden redovisar måluppfyllelsen i fyra perspektiv, perspektivet
samhällsutveckling redovisas inte.
Byggnadsnämnden har formulerat sammanlagt tio mål för de olika perspektiven.
Två av målen kan inte bedömas.
Brukare/kunder

0,25

Ekonomi

0,5

0,75Processer

0,75
Medarbetare/ledare

Måluppfyllelsen är relativt god inom perspektiven ”processer” och
”medarbetare/ledare”. Inom ”brukare/kunder” nås inte målet om att 90 procent av
de förtroendevalda upplever att protokoll, beslut, skrivelser, planhandlingar m m är
begripliga och tydliga. Målet att nå servicepolicyns mål kan inte följas upp då
servicepolicy saknas. Inom ekonomiperspektivet nås inte målet om 75 procent
kostnadstäckningsgrad. Kostnadstäckningsgraden uppgår till 50,5 procent.
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2.8.1.

Intern kontroll

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Finns intern kontrollplan?

Ja

Omfattar planen väsentliga områden?

Ja

Är resultatet av kontrollåtgärderna tillfredsställande?

Ja

Görs uppföljning av intern kontrollaktiviteterna/åtgärderna?

Ja

Byggnadsnämndens interna kontrollplan omfattar fem rutiner. Kontroller görs
genom stickprov och bedömningen är att den interna kontrollen i huvudsak är
tillfredsställande. Enda avvikelsen återfinns när det gäller avsaknad av
beslutsdatum på två av tjugofem delegationsbeslut.

2.8.2.

Bedömning

Måluppfyllelsen bedöms vara relativt god inom perspektiven ”processer” och
”medarbetare/ledare”. Inom ”brukare/kunder” nås inte målet om att 90 procent av
de förtroendevalda upplever att protokoll, beslut, skrivelser, planhandlingar m m är
begripliga och tydliga. Inom ekonomiperspektivet nås inte målet om 75 procent
kostnadstäckningsgrad.
Verksamheten bedöms ha bedrivits ekonomiskt tillfredsställande då nämnden visar
ett positivt resultat i förhållande till budget på ca 1,5 miljoner kronor.
Den interna kontrollen bedöms vara tillräcklig.

2.9.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden

Miljö- och hälsoskyddsnämnden har i verksamhetsberättelsen nio
framgångsfaktorer kopplade till målen. Redovisning av måluppfyllelsen inom
perspektivet ”medarbetare” görs inte då byggnadsnämnden är
anställningsmyndighet för förvaltningens personal. Några av framgångsfaktorerna
är mätbara.
Processer: ”Processer ger resultat av god kvalitet till kostnad i nivå
med jämförbara kommuner och landsting.”
Framgångsfaktorer:
1. Utveckla samarbetet inom och över förvaltnings- och nämndgränser.
2. Processer som ge god kvalitet och goda resultat.
3. Rättssäkra beslut.
När det gäller samarbete med andra förvaltningar och nämnder bedöms detta som
inte tillfredsställande, den egna nämnden är dock enligt en undersökning nöjd med
förvaltningens arbete. Rättssäkra beslut anses ha uppnåtts då endast 0,1 procent
(två beslut) av samtliga överklagade beslut har bifallits.
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Brukare/kunder: ” Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av
god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta.”
Framgångsfaktorer:
1. Sprida information om miljö- och hälsoskyddsnämndens ansvarsområde.
2. Kommunicera med, respektera och göra kunden delaktig i hela
handläggningskedjan.
3. Inhämta och förstå kundernas behov.
4. Tydlig information och tydliga beslut så att kunder förstå förutsättningarna.
Samtliga mål bedöms enligt verksamhetsberättelsen vara uppfyllda. Bedömningen
baseras på resultat från ”insikt” som är en landsomfattande enkät som genomförs
av SKL.
När det gäller att målet att sprida information om miljö- och hälsoskyddsnämndens
ansvarsområde vilar bedömningen på redogörelse för de informationsinsatser som
genomförts inom ramen för Klart Vatten och miljö- och hälsoskyddschefens
deltagande i en debatt under Almedalsveckan.
Ekonomi: ”Ekonomin är uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv”
Framgångsfaktorer:
1. God ekonomisk hushållning.
2. Balans mellan intäkts- och skattefinansierad verksamhet.
Målet angående god ekonomisk hushållning är uppfyllt då nämnden redovisar ett
överskott på 1 634 tkr.
Självfinansieringsgraden har dock sjunkit och når inte upp till målnivån på 65
procent utan ligger på 60 procent för tillsyn enligt miljöbalken och 63 procent för
tillsyn enligt livsmedelslagen.
Måluppfyllelsen i de tre redovisade perspektiven kan sammanfattas enligt nedan.
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Brukare/kunder

0,50
Ekonomi

2.9.1.

0,75Processer

Intern kontroll

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Finns intern kontrollplan?

Ja

Omfattar planen väsentliga områden?

Ja

Är resultatet av kontrollåtgärderna tillfredsställande?

Ja

Görs uppföljning av intern kontrollaktiviteterna/åtgärderna?

Ja

Miljö- och hälsoskyddnämndens interna kontrollplan omfattar fem rutiner.
Kontroller görs genom stickprov och resultaten bedöms vara i huvudsak
tillfredsställande. En brist upptäcktes dock beträffande återrapportering av
delegationsbeslut där åtta av tjugofem granskade beslut inte återraporterats till
nämnden. Orsaken till detta var dock ett misstag som uppdagades och åtgärdades.

2.9.2.

Bedömning

Målen inom perspektivet brukare/kunder bedöms uppfyllda. Målen inom
perspektiven processer och ekonomi bedöms vara delvis uppfyllda.
Verksamheten bedöms ha bedrivits ekonomiskt tillfredsställande då nämnden visar
ett positivt resultat i förhållande till budget på ca 1,6 miljoner kronor.
Den interna kontrollen bedöms vara tillräcklig.

2.10.

Kultur- och fritidsnämnden

Kultur- och fritidsnämnden har i den strategiska planen formulerat sammanlagt
tjugo framgångsfaktorer till målen i de olika perspektiven. För merparten av
framgångsfaktorerna finns dock inga mätbara måltal, för två framgångsfaktorer
saknas beskrivning av målnivån.
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Brukare/kunder: ” Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av
god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta.”
Framgångsfaktorer:
1. Vara lyhörda, flexibla, kompetenta och tillgängliga.
2. Marknadsföra och informera om verksamheterna på olika sätt.
3. Skapa förtroende genom positivt bemötande och öppen dialog.
4. Leverera beslutunderlag av hög kvalitet och resultat som går att jämföra.
Av verksamhetsberättelsen framgår att målet följs upp främst genom förvaltningens
brukarundersökning. En redovisning av resultaten görs för olika verksamheter och
för flertalet uppnås värden över åtta på en tiogradig skala vilket i
verksamhetsberättelsen betecknas som klart positiva värden. Någon bedömning av
om resultaten innebär att målet uppnåtts görs dock inte.
Processer: ”Processer ger resultat av god kvalitet till kostnad i nivå
med jämförbara kommuner och landsting.”
Framgångsfaktorer:
1. Ha en tydlig politisk styrning av verksamheterna.
2. Ha fungerande ärendehantering, processer och rutiner med tydlig
ansvarsfördelning.
3. Samverka med externa med brukaren i centrum.
4. Väl fungerande gränssnitt mot andra förvaltningar.
5. Erbjuda ett jämställt utbud.
6. Öka antalet brukare.
7. Personal med rätt kompetens.
Inom processperspektivet redovisas en mängd aktiviteter som genomförts under
året. För flera verksamhetsområden presenteras även verksamhetsstatistik i form av
antal besök, utlåning, öppettider m m. Någon bedömning av måluppfyllelsen görs
dock inte.
Medarbetare/ledare: ”Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar
ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar”
Framgångsfaktorer:
1. Coachande och ansvarstagande ledarskap.
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2. Ha god psykosocial arbetsmiljö och funktionella arbetsplatser.
3. Utveckla medarbetarnas kompetens på alla nivåer.
4. Möjliggöra karriärutveckling både ”uppåt och på bredden”.
5. Säkra likabehandling inom förvaltningen.
Av verksamhetsberättelsen framgår att målet i huvudsak mäts genom Region
Gotlands medarbetarenkät. En omfattande redovisning görs av resultaten fördelat
på olika verksamhetsområden men någon bedömning av måluppfyllelsen görs inte.
Ekonomi: ”Ekonomin är uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv”
Framgångsfaktorer:
1. God ekonomisk hushållning.
2. Ha realistiska verksamhetsmål och använda tillgängliga anslag effektivt.
3. Kreativt ekonomiskt tänkande.
4. Strategisk planering av investeringar.
Nämnden visar ett överskott på 54 tkr och bedömer därmed att budgeten är i
balans. Sammantagen bedömning av måluppfyllelsen inom perspektivet saknas.

2.10.1.

Intern kontroll

Kontrollmål
Finns intern kontrollplan?

Ja/Delvis/Nej
Nej

Omfattar planen väsentliga områden?

-

Är resultatet av kontrollåtgärderna tillfredsställande?

-

Görs uppföljning av intern kontrollaktiviteterna/åtgärderna?

-

Nämnden saknar en intern kontrollplan. Orsaken uppges vara att arbetet med
intern kontroll hade påbörjats men stannade av när en medarbetare slutade.

2.10.2.

Bedömning

Ingen bedömning av måluppfyllelsen görs inom något av perspektiven vilket gör att
en bedömning av om verksamheten skötts på ett ändamålsenligt sätt inte kan göras
utifrån lämnad redovisning i verksamhetsberättelsen.
Verksamheten bedöms ha bedrivits ekonomiskt tillfredsställande då nämnden visar
ett positivt resultat i förhållande till budget på ca 54 tkr.
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Den interna kontrollen bedöms inte vara tillräcklig då nämnden saknar en intern
kontrollplan.

2.11.

Överförmyndarnämnden

Överförmyndarnämnden har sammanlagt femton framgångsfaktorer kopplade till
målen i de olika perspektiven. Överförmyndarnämnden har även mål och
framgångsfaktorer inom samhällsutvecklingsperspektivet. Mätbara måltal finns för
merparten av framgångsfaktorerna.
Samhällsutveckling: ”Gotland utvecklas i linje med visionsmålen och
har ett starkt varumärke”
Framgångsfaktorer:
1. Marknadsföra vår verksamhet.
2. Handlingsberedskap för snabb handläggning i ärende om god man för
ensamkommande barn (ska förordnas inom 48 timmar).
3. Nya vägar för rekrytering av god man/förvaltare.
Beträffande handlingsberedskap för snabb handläggning av att förordna god man
för ensamkommande barn nås inte målet fullt ut. I sju av tjugoåtta fall har
nämndens mål inte nåtts. Nämnden bedömer dock att
marknadsföringsaktiviteterna och rekryteringsinsatserna varit positiva.
Måltalet för nöjda kunder uppnås.
Brukare/kunder: ” Brukarna/kunderna upplever att de får tjänster av
god kvalitet, är informerade, delaktiga och respektfullt bemötta.”
Framgångsfaktorer:
1. Tydlig och lättillgänglig information utifrån lagstadgade rättigheter.
2. Säkerställa tillsynen över personlig omvårdnad.
3. Ökad granskning av årsräkningar med samtliga verifikat.
4. Gode män/förvaltare (förtroendeuppdrag) är välutbildade och har god
kompetens för sitt uppdrag.
5. Når regionens mål för NKI.
I verksamhetsberättelsen redogörs för olika aktiviteter som genomförts kopplat till
framgångsfaktorerna. Någon bedömning av måluppfyllelsen görs inte utom i fallet
med resultatet på NKI som överstiger målvärdet på minst 80 procent nöjda.
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Processer: ”Processer ger resultat av god kvalitet till kostnad i nivå
med jämförbara kommuner och landsting.”
Framgångsfaktorer:
1. Kvalitetssäkra processer utifrån ett lean-perspektiv.
2. Goda relationer med samarbetspartners.
3. Mål för handläggningstider följs.
En redovisning görs av aktiviteter kopplade till framgångsfaktorerna. Bedömning av
måluppfyllelse saknas utom beträffande handläggningstiderna där bedömningen är
att målet har uppfyllts.
Medarbetare/ledare: ”Medarbetare/ledare trivs, är engagerade, tar
ansvar och utvecklas för att möta framtidens utmaningar”
Framgångsfaktorer:
1. Bevaka att tjänstemän får erforderlig kompetensutveckling.
Här redogörs för aktiviteter i form av studieresa och deltagande i olika
kompetensutvecklingsinsatser. Bedömning av måluppfyllelse saknas.
Ekonomi: ”Ekonomin är uthållig och i balans ur ett
generationsperspektiv”
Framgångsfaktorer:
1. Månadsuppföljning.
2. Handläggningskostnader jämförs med likvärdiga kommuner.
3. Arvodering på likvärdiga villkor.
I likhet med övriga perspektiv görs ingen bedömning av måluppfyllelsen.

2.11.1.

Intern kontroll

Kontrollmål

Ja/Delvis/Nej

Finns intern kontrollplan?

Nej

Omfattar planen väsentliga områden?

-

Är resultatet av kontrollåtgärderna tillfredsställande?

-

Görs uppföljning av intern kontrollaktiviteterna/åtgärderna?

-

En riskanalys är gjord som ska ligga till grund för en intern kontrollplan.
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2.11.2.

Bedömning

Någon tydlig bedömning av måluppfyllelsen görs inom något av perspektiven vilket
gör att en bedömning av om verksamheten skötts på ett ändamålsenligt sätt inte
kan göras utifrån lämnad redovisning i verksamhetsberättelsen.
Verksamheten bedöms ha bedrivits ekonomiskt tillfredsställande då nämnden visar
ett positivt resultat i förhållande till budget på ca 484 tkr.
Den interna kontrollen bedöms dock inte vara tillräcklig då nämnden saknar en
intern kontrollplan.

2.12.

Övergripande iakttagelser

2.12.1.

Samverkan mellan nämnder

Allt fler processer identifieras och beskrivs där den enskilda nämnden är beroende
av annan eller flera nämnder för att kunna nå målen med verksamheten.
Regionfullmäktige har fattat beslut om en sammanslagning av gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen och barn- och utbildningsförvaltningen till en ny
gemensam förvaltning benämnd utbildnings- och arbetsmarknadsförvaltningen. De
båda nämnderna ska dock kvarstå. Den nya förvaltningen ska finnas på plats från 1
januari 2016. Ledningskontoret har ansvaret för processen med bildandet av den
nya förvaltningen. Vi uppfattar att förändringstrycket på i första hand gymnasieoch vuxenutbildningsförvaltningen under året har varit stort och att processen med
sammanslagningen är ansträngd. Vår bedömning är att det finns uppenbara risker
för att de förväntade effekterna av sammanslagningen inte realiseras om inte
ledningskontoret återskapar förtroendet för hur processen bedrivs.
En bra samverkan mellan hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden är av
stor vikt för en god vård och omsorg. Vi har noterat att en definition av begreppet
hemgångsklara patienter gemensamt har utformats och vilka förutsättningar som
gäller för att betalningsansvar ska inträda för socialnämnden. Under år 2014 togs
vid tre tillfällen beslut om stabsläge vid sjukhuset för att inte äventyra
patientsäkerheten. Vid ytterligare tre tillfällen förelåg brist på vårdplatser på
gränsen till stabsläge. En av orsakerna till detta var att ett stort antal
utskrivningsklara (hemgångsklara) patienter belade vårdplatser.
Under året påbörjades arbetet med att samla tekniska nämndens ansvarsområden i
en förvaltning. Tekniska nämndens verksamheter har kontaktytor mot flertalet av
regionens verksamheter. Under året genomfördes en intern enkätundersökning
som visar att samarbetet mellan tekniska nämndens samhällsbyggnadsförvaltning
och övriga nämnder inte fungerar tillfredsställande. Mot bakgrund av resultatet på
enkäten är det väsentligt att ansträngningarna för att förbättra samarbetet med
andra nämnder ägnas nödvändig uppmärksamhet.

2.12.2.

Personal- och kompetensförsörjning

Att det finns tillräckligt med personal ned relevant kompetens är avgörande för
leveransen av kommunens tjänster till medborgarna.
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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. För att hantera detta behövs en övergripande strategi formuleras som
stödjer ansvariga nämnder i rekryteringsprocessen.
Flera av regionens verksamhetsområden står även inför ett stort antal
pensionsavgångar de närmaste åren. Många av dem som går i pension gör det från
chefsbefattningar, vilket innebär att chefsförsörjningen är en kritisk faktor för
framtiden. Vi har dock noterat att det är relativt få – ungefär var tredje – av dem
som deltar i det interna ledarutvecklingsprogrammet som går vidare till en
chefsbefattning, vilket innebär ett ökat tryck på externa rekryteringar.
Särskilt allvarligt är att bristen på personal med rätt kompetens inom vården och
omsorgen inneburit att särskilda åtgärder varit nödvändiga för att upprätthålla
kvalitet och säkerhet i verksamheten.
Sjukfrånvaron ökar inom några verksamhetsområden, bl a inom socialnämndens
ansvarsområde. Arbetsvillkoren är en av faktorerna som påverkar sjuktalet.
Förutsättningarna att attrahera och behålla personal påverkas givetvis om
arbetsvillkoren inte upplevs vara tillfredsställande. Höga sjuktal innebär också
merkostnader i form av vikarier, övertid och även kostnader i form av
rehabiliteringsinsatser.
Vår bedömning är att personal- och kompetensförsörjning är ett strategiskt mycket
viktigt område för regionen. En avgörande roll för att bevaka området och utveckla
för regionen gemensamma strategier har den centrala HR-funktionen. I arbetet
ingår även att stödja och följa upp aktiviteter och resultat som genomförs på
nämndnivå.

2.12.3.

Styrkortet

Vi har under vår granskning noterat en variation mellan nämndernas följsamhet till
det balanserade styrkortet. I många fall bedömer vi att det saknas en tydlig
styrkedja där mål, framgångsfaktorer och mätbara målnivåer hänger ihop. De
målnivåer som anges är även i många fall inte mät- eller bedömningsbara. Mängden
mål, framgångsfaktorer och mätningar av dessa ställer också stora krav på
uppföljningssystem. Av verksamhetsberättelserna framgår generellt inte heller
tydliga redovisningar av om målen uppnåtts eller ej, vilket starkt begränsar
bedömningen av ansvariga politikers ansvarsutövande.
Vår bedömning är således att styrningen via styrkorten behöver ses över.

2.12.4.

Verksamhetsberättelser

Beträffande verksamhetsberättelsernas utformning och innehåll finns en betydande
variation mellan nämnderna. Vi har förståelse för att det är varje nämnd som
utifrån vissa centrala anvisningar själv bestämmer verksamhetsberättelsens
utformning och innehåll. En ökad likformighet genom mer detaljerade
gemensamma riktlinjer avseende innehållet bedömer vi skulle bidra till att
styrningen förstärks. En gemensam grafisk identitet skulle även kunna bidra till en
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ökad känsla för varje nämnds bidrag till helheten och även förenkla
kommunikationen med olika intressenter.

2.12.5.

Intern kontroll

När det gäller intern kontroll noterar vi varierande efterlevnad av intern
kontrollreglementet. Alla nämnder har inte ett internt kontrollsystem bestående av
en intern kontrollplan där kontrollmomenten identifierats genom en riskanalys,
kontroller genomförs och värderas samt rapporteras till ansvarig nämnd och följs
upp. I de interna kontrollplaner vi tagit del av inom ramen för granskningen är
inriktningen på kontrollåtgärderna ofta inriktade mot redovisningsrutiner eller
administrativa rutiner. För att utveckla den interna kontrollen behöver den omfatta
även mer verksamhetsanknutna rutiner.

2015-04-07

Anders Törnqvist

Carin Hultgren

Projektledare

Uppdragsledare
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Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 2015-04-06

Regionstyrelsen

Granskning av årsredovisning 2014
Förslag till beslut

Regionfullmäktige godkänner informationen
Bakgrund

Revisorerna i Region Gotland har med hjälp av de upphandlade revisorerna granskat
årsredovisningen för 2014. Vid granskningen har revisorerna uppmärksammat att
regionen inte tillämpat Rådet för kommunal redovisnings rekommendation nr 18.1
avseende överskottet i VA-verksamheten. Det innebär att resultatet enligt revisorerna
är överskattat med 11,8 mnkr vilket motsvarar överskottet i VA-verksamheten. Det
innebär också att balanskravet enligt revisorerna inte är uppfyllt.
Bedömning

Ledningskontoret medger att regionen, liksom majoriteten av Sveriges kommuner,
inta har följt rekommendationen. Det finns flera förklaringar till det.
En förklaring är att det egna kapitalet för VA-verksamheten under perioden 20092011 varit negativt. Vid negativt eget kapital får överskottet användas för att bygga
upp ett positivt sådant. År 2013 förändrades detta i och med att VA-verksamhetens
resultat varit positivt 2012 och 2013. Det har även bedömts vara viktigt att stärka
VA-verksamhetens egna kapital då investeringstakten kommande år kommer att vara
mycket hög. Med ett eget kapital för VA-verksamheten skapas även buffert som kan
användas för att undvika höjningar av VA-taxan.
En annan förklaring är att VA-taxan höjdes från och med 2014 för att ge utrymme
för en expansion inom VA-verksamheten. Det har varit stora svårigheter att rekrytera
personal vilket inneburit att kostnaderna i verksamheten inte har ökat i den takt som
planerades. År 2015 är bemanningen komplett vilket kommer att innebära högre
kostnader och ett troligt underskott i verksamheten vilket kommer att balanseras
med hjälp av det egna kapitalet.
Regionen kommer under 2015 att ändra redovisningsprinciperna i enlighet med
Rådet för kommunal redovisnings rekommendation.
Balanskravet för regionen är utifrån revisorernas resonemang inte uppfyllt.
Ledningskontoret anser att det hade varit möjligt att uppfylla det med hjälp av medel
från resultatutjämningsfonden om rekommendationen hade följts, dock anser
ledningskontoret inte att bokslutet ska rivas upp vid denna tidpunkt.
Ledningskontoret
Per Lindskog
tf regiondirektör

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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REGIONFULLMÄKTIGE
REGIONFULLMÄKTIGE
Ledamöter
Ammunet, Torgny

JÄVSLISTA 2014 års förvaltning
UPPDRAG: NÄMND
2014
Ledamot
Ersättare
TN fr.
20/2-14

Andersson, Anna
Andersson, Charlotte
Bauer, Annamaria
Benneck, Margareta
Benzler, Brittis
Bjurström, Lars
Björkman, Bo
Blochmann, Lisa
Boberg, Karl-Johan
Bokelund, Lisbeth
Broén, Antonia
Bååth, Elin
Carlgren, Saga

TN till

20/2-14

SON
PAN
TN
RS, BUN
BN

TN
BUN

GNEAB,WSCE
TN
RS till

15/10-14

RS
BUN
RS fr.
15/10-14

Dahlby, Leif
Dahlström, Björn

RS, HSN
MHN fr.

RS fr.
15/10-14

GNEAB, WSCE

27/10-14

RS, HSN
GVN
BUN
SON
MHN.
RS fr.

GNEAB,WSCE
KFN
SGMS
RS till

15/10-14

15/10-14

RS, BUN
MHN
RS fr.

15/10-14

Gahnström, Eva

KFN

RS till
15/10-14

Gardell, Tommy

RS till
15/10-14.

RS fr.
15/10-14

Gränsmark, Linus

Ersättare

TN. RS fr.

RS till
15/10-14

Fohlin, Meit
Fröling, Rune

Ledamot

15/10-14

Celion, Lena

De Maecker, Stefaan
Edman, Per
Eneqvist, Lena
Eneqvist, Mona
Enström, Isabel

UPPDRAG: BOLAG MOTSV 2014

TN
MHN

RS till
15/10-14

GEAB

REGIONFULLMÄKTIGE
Ledamöter

UPPDRAG: NÄMND
2014
Ledamot
Ersättare

Gustafson, Thomas
Hall, Robert

VN till

UPPDRAG: BOLAG MOTSV 2014
Ledamot

RS

Ersättare
GNEAB, WSCE

31/3-14

Harlevi, Inger

MHN fr.
20/2-14

Hedström, Mats

MHN till

HSN till
20/2-14

20/2-14.

SON fr.
20/2-14
Heilborn, Daniel
Hrdlicka, Anna

TN till

GEAB

31/3-14.

RS fr.
15/10-14
Härenstam, Simon

BUN.
RS fr.

RS till
15/10-14

15/10-14

Jansson, Alexander
Jansson, Björn

GVN

SGMS.
RS fr.

15/10-14

Johansson, Tony
Kalström, Lisa

MHN
RS till

15/10-14.

SON

Klasson, Ulf
Kristensen-Gahnström, Conny

BUN

Larsson, Anders
Lenholm, Hanna

BUN
KFN

RS till
15/10-14

GEAB

MHN fr.
16/6-14.

GNEAB, WSCE

GEAB

RS fr
15/10-14
Lindby, Gunnel
Lingström, Renée
Ljung, Björn
Lundmark, Kaj
Martell, Eric

BUN

GVN

15/10-14.

ÖFN
RS till

Niklasson, Jonas
Nordblom, Karl-Allan

RS till

15/10-14

BN

Nygren, Cecilia

RS fr.
15/10-14

AB G-hem

RS till
15/10-14

Nypelius, Eva

RS, HSN

Nypelius, Stefan
Olofsson, Arvid
Olofsson, Inger
Olsson, Bibbi

RS, BUN
SON
GVN

Onsjö, Håkan

BN

GNEAB, WSCE
GNEAB,WSCE,
ALMI
GEAB

RS fr.

15/10-14

REGIONFULLMÄKTIGE
Ledamöter

UPPDRAG: NÄMND
2014
Ledamot
Ersättare

Persson, Margareta

HSN

Petersson, Lennart

ÖFN,
HSN
RS, BN

Rödén, Mats-Ola
Skalberg Karlsson, Jesper
Stenström, Lena
Sörestedt, Janica

RS till
15/10-14.

Thomasson, Johan

Wizén, Karin
Wong, Meishuan
Wramner, Stefan

Ledamot

RS till
15/10-14

RS fr.
15/10-14
RS fr.
15/10-14

RS
RS, SON

GNEAB,WSCE
RS fr.

15/10-14

SON
HSN
RS till
15/10-14.

SON till
20/2-14

Öberg, Amy
Öström, Rolf

Ersättare

RS fr.
15/10-14

KFN

Thomsson, Lars
Westerén, Hanna
Wiberg, Johnny

UPPDRAG: BOLAG MOTSV 2014

HSN
RS till

15/10-14

AB G-hem
GNEAB,WSCE

KOMMUNFULLMÄKTIGE
Ersättare
Ahlin, Eva
Andermo, Clara
Bendelin, Malena
Bosarfve, Sven
Brozén, Frans
Croneberg, Hjalmar
Croon, Per-Anders
Dahlberg, Alexandra
Ekström, Magnus
Engström, Ingrid
Friberg Hansson, Aino
Gradelius, Fredrik
Grund, Lena
Gustafsson, Eva
Hafdelin, Susanne
Hammar, Ylva
Johansson, Sixten Anna
Kahlqvist, Mathilda
Klingvall, Anita
Klovsjö, Anneli
Kristiansson, Helén
Larsson, Oscar
Lindvall, David
Lindvall, Ola
Lundqvist, Ingemar
Nilsson, Mikael
Reinhag, Filip
Renström, Jörgen
Siggelin, Lars
Storm, Robin
Sundin, Mats
Svensson, Jan
Thored, Patrik
Wallin, Ann-Christin
Wennblad, Peter
Wärn, Roger
Öst, Wiola
BN
BUN
GVN
HSN
KFN
MHN
PAN
RS
REV
SON
TN

UPPDRAG: NÄMND
2014
Ledamot Ersättare

UPPDRAG: BOLAG MOTSV. 2014
Ledamot

Ersättare

BUN

TN
HSN
BUN
BUN

BUN
HSN

MHN

SON
MHN
KFN
BUN
ÖFN
SON

HSN
BUN
KFN

= Byggnadsnämnden
= Barn- och utbildningsnämnden
= Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
= Hälso- och sjukvårdsnämnden
= Kultur- och fritidsnämnden
= Miljö- och hälsoskyddsnämnden
= Patientnämnden
= Regionstyrelsen
= Revisorerna
= Socialnämnden
= Tekniska nämnden

AB G-hem

VN
SGMS
AB G-Hem
GEAB
ALMI
GNEAB
WSCE
ÖFN

=
=
=
=
=

Valnämnden
Styr. för Gotlands Musikstiftelse
Styr. för AB GotlandsHem
Styr. för Gotlands Energiverk AB
Styr. för Almi Företagspartner
Gotland AB
= Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB
= Wisby Strand Congress & Event
Gotland AB
= Överförmyndarnämnden

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-04-27

Handlingar till

Ärende 3

Kompletteringsbudget 2015
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-03-26, § 92
• Ledningskontoret 2015-02-27

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-03-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

Rs § 92
Au § 87

Kompletteringsbudget 2015
RS 2015/60

- Ledningskontoret 2015-02-27

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2015 med
227 810 000 kronor enligt upprättat förslag.

•

Nämnderna uppmanas att beakta volymen på nämndens kompletteringsbudget då
investeringsmedel äskas kommande år.

Anslag för byggnads- och anläggningsinvesteringar samt större övriga projekt som inte
förbrukats kan med kompletteringsbudgeten föras över till nästkommande år. Budgeten
för investeringar i maskiner och inventarier ska normalt vara anpassad så att medlen
förbrukas under året.
Investeringsbudgeten för 2015 uppgår till 481,3 miljoner kronor (mnkr) varav 78,5 mnkr
avser affärsdrivande verksamhet. I den totala investeringsbudgeten ingår 15 mnkr
avseende exploateringsbudget. Ej förbrukade anslag i investeringsbudgeten 2014 uppgår
till 235,7 mnkr. Nämnderna har begärt överföring av medel med 232 mnkr, alltså 3,4
mnkr mindre än tillgängligt utrymme.
Ledningskontoret anser i huvudsak att begäran om kompletteringsbudget är rimlig
avseende investeringar i pågående byggnads- och anläggningsprojekt samt övriga större
projekt. Beträffande investeringsmedel för maskiner och inventarier är huvudregeln att
dessa medel är på årsbasis och alltså inte ska föras mellan åren. Dock kan undantag
göras i särskilda fall.
Den totala investeringsbudgeten enligt ledningskontorets förslag uppgår till 709,1 mnkr
(inklusive 227,8 mnkr i kompletteringsbudget) vilket är mycket högt. Det är dock svårt
att göra omprioriteringar då större delen av projekten är byggnads- och anläggningsprojekt som pågår.
Ledningskontoret anser att investeringsnivåerna bör sänkas framöver för att inte
urholka regionens ekonomi både på kort och lång sikt samt för att arbeta bort
eftersläpningar i projekten. En bygginvestering ger ju upphov till kapitalkostnader och
driftkostnader en lång tid framåt. Detta bör beaktas vid beredningen av nämndernas
budgetäskanden framåt tills nivån på kompletteringsbudgeten avsevärt minskats.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/60

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niclas Ohlander

Datum 2015-02-27

Regionstyrelsen

Kompletteringsbudget 2015
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

Nämnderna beviljas kompletteringsbudget för investeringar 2015 med
227 810 000 kronor enligt upprättat förslag
Nämnderna uppmanas att beakta volymen på nämndens kompletteringsbudget
då investeringsmedel äskas kommande år

Bakgrund

Anslag för byggnads- och anläggningsinvesteringar samt större övriga projekt som
inte förbrukats kan med kompletteringsbudgeten föras över till nästkommande år.
Budgeten för investeringar i maskiner och inventarier ska normalt vara anpassad så
att medlen förbrukas under året.
Investerings- och kompletteringsbudget 2015

Investeringsbudgeten för 2015 uppgår till 481,3 miljoner kronor (mnkr) varav
78,5 mnkr avser affärsdrivande verksamhet. I den totala investeringsbudgeten ingår
15 mnkr avseende exploateringsbudget.
Ej förbrukade anslag i investeringsbudgeten 2014 uppgår till 235,7 mnkr. Nämnderna
har begärt överföring av medel med 232 mnkr, alltså 3,4 mnkr mindre än tillgängligt
utrymme.
Ledningskontorets bedömning

Ledningskontoret anser i huvudsak att begäran om kompletteringsbudget är rimlig
avseende investeringar i pågående byggnads- och anläggningsprojekt samt övriga
större projekt. Beträffande investeringsmedel för maskiner och inventarier är
huvudregeln att dessa medel är på årsbasis och alltså inte ska föras mellan åren. Dock
kan undantag göras i särskilda fall.
Den totala investeringsbudgeten enligt ledningskontorets förslag uppgår till
709,1 mnkr (inklusive 227,8 mnkr i kompletteringsbudget) vilket är mycket högt. Det
är dock svårt att göra omprioriteringar då större delen av projekten är byggnads- och
anläggningsprojekt som pågår.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2015/60

Ledningskontoret anser att investeringsnivåerna bör sänkas framöver för att inte
urholka regionens ekonomi både på kort och lång sikt samt för att arbeta bort
eftersläpningar i projekten. En bygginvestering ger ju upphov till kapitalkostnader
och driftkostnader en lång tid framåt. Detta bör beaktas vid beredningen av
nämndernas budgetäskanden framåt tills nivån på kompletteringsbudgeten avsevärt
minskats.

Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Bilagor:

Bilaga 1 Ledningskontorets förslag till investeringsbudget 2015 inklusive
kompletteringsbudget per nämnd/förvaltning

2 (2)

Bilaga

2015-03-02

Ledningskontorets förslag till investeringsbudget 2015 inklusive kompletteringsbudget per nämnd/förv, tkr
Över 2014
Regionstyrelsen
Ledningskontoret
Inventarier LK
Rakel
Utv plan Holmen, Vy hamn
Planläggning Visborg
Projektering badhus
Vy Östercentrum
IT-infrastruktur
HR-system
Merit
Ädit
E-tjänster inkl ehälsa
Digital långtidslagring
Kundtjänst vx mm
PC som tjänst, inkl surfplatta
Teknisk plattform
Utbyggnad av nätkapacitet
Trafikstyrning datanät
Summa

1 100
27
236
500
1 400
169
603
198
500
636
3 588
300
550
3 731
3 666
452
500
18 156

Önskar Budget 2015

1 100
0
236
500
1 400
169
603
470
228
636
2 600
300
550
3 731
3 666
452
500
17 141

Finns 14+15

LK förslag

Varav kompl

1 200
27
236
500
1 400
169
3 603
198
500
636
3 588
300
550
9 231
8 166
452
500
31 256

1 200
0
236
500
1 400
169
3 603
198
500
636
2 600
300
550
9 231
8 166
452
500
30 241

1 100
0
236
500
1 400
169
603
198
500
636
2 600
300
550
3 731
3 666
452
500
17 141

100
0
0
0
0
0
3 000
0
0
0
0
0
0
5 500
4 500
0
0
13 100

Sida 1 av 4

Serviceförvaltningen
Pott
Måltid maskiner o inventarier
Inventarier Logistik
Maskiner och inventarier SF
Summa

Över 2014
0
-661
-322
1 776
793

Önskar Budget 2015
0
2 000
648
0
0
0
0
0
648
2 000

Finns 14+15
2 000
-661
-322
1 776
2 793

LK förslag
2 000
0
0
0
2 000

Varav kompl
0
0
0
0
0

Tekniska nämnden
Sbf
Förvaltningsstöd (pott) stab
Mark-och stadsmiljö
Kollektivtrafik
Vatten- och avloppsverksamhet
Avfallshantering
Räddningstjänstavdelning
Summa

488
35 289
1 262
-2 221
4 017
4 020
42 855

488
35 289
1 262
-2 221
4 017
4 020
42 855

600
21 500
500
66 500
5 000
3 900
98 000

1 088
56 789
1 762
64 279
9 017
7 920
140 855

600
56 789
1 762
64 279
9 017
7 920
140 367

0
35 289
1 262
-2 221
4 017
4 020
42 367

Sbf exploateringar

15 107

15 107

15 000

30 107

30 107

15 107

Tkf
Ledning, gem inventarier
Projektavdelning, garantiåtgärder
Gata- och parkavd
Fastighetsförvaltningsavd
Hamnavd (inkl linjehamnar)
Summa

23
1 118
2 570
20 115
23 347
47 173

23
1 118
2 570
19 450
23 347
46 508

0
0
8 000
35 000
32 000
75 000

23
1 118
10 570
55 115
55 347
122 173

0
1 118
8 000
54 450
55 347
118 915

0
1 118
0
19 450
23 347
43 915

86 073
809
828
192 845

86 073
809
828
192 180

170 900
0
16 000
374 900

256 973
809
16 828
567 745

256 973
809
16 828
563 999

86 073
809
828
189 099

Tkf andra förvaltningar
Tkf "Resecentrum"
Kryssningskaj
Summa Tekniska nämnden
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Byggnadsnämnden
Pott
Summa

Över 2014
619
619

Önskar Budget 2015
619
2 000
619
2 000

Finns 14+15
2 619
2 619

LK förslag
2 000
2 000

Varav kompl
0
0

Miljö- och hälsoskyddsnämnden
Pott
Summa

200
200

0
0

200
200

400
400

200
200

0
0

Kultur- och fritidsnämnden
Pott
Inventarier sporthall
Speedwaybanan
Summa

0
0
100
100

0
0
100
100

1 000
3 300
0
4 300

1 000
3 300
100
4 400

1 000
3 300
100
4 400

0
0
100
100

334
0
2 371
2 462
0
0
10 000
15 167

330
0
850
2 460
0
0
10 000
13 640

0
9 800
0
0
6 000
7 000
0
22 800

334
9 800
2 371
2 462
6 000
7 000
10 000
37 967

330
9 800
850
2 460
6 000
7 000
10 000
36 440

330
0
850
2 460
0
0
10 000
13 640

0

0
0
0
0
0

3 000
500
1 000
0
4 500

3 000
500
1 000
0
4 500

3 000
500
1 000
0
4 500

0
0
0
0
0

Barn- och utbildningsnämnden
Skol- och förskolegårdar
Tofta skola
Romaskolan
Kabyssen förskola
IT
Pott
Västerhejde skola
Summa
Gymnasie- o vuxenutbildningsnämnden
Återanskaffning/inventarier (pott)
IT-investeringar
lövsta
Sävehuset ombyggnad
Summa

0
0
0
0

Sida 3 av 4

Socialnämnden
Pott
Ombyggnad Gesällgatan
Summa

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Utrustning ambulanshelikopter
Budget 2015
Arbetsmiljöverket, slutenvård
Summa
Total investeringsbudget 2015

Över 2014
0
1 077
1 077

Önskar Budget 2015
0
7 500
1 077
0
1 077
7 500

Finns 14+15
7 500
1 077
8 577

LK förslag
7 500
1 077
8 577

Varav kompl
0
1 077
1 077

2 141
0
4 612
6 753

2 141
0
4 612
6 753

0
40 000
10 000
50 000

2 141
40 000
14 612
56 753

2 141
40 000
14 612
56 753

2 141
0
4 612
6 753

235 710

232 158

481 300

717 010

709 110

227 810
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-04-27

Handlingar till

Ärende 4

Detaljplan. Hemse Kalkonen 14;
antagande
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-03-26, § 70
• Ledningskontoret 2015-02-25
• Byggnadsnämnden 2015-03-11, § 50 med förslag till detaljplan

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-03-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

Rs § 70
Au § 65

Detaljplan Hemse Kalkonen 14, antagande
RS 2014/386

- Samhällsbyggnadsförvaltningen 2014-10-14
- Ledningskontoret 2015-02-25

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Regionstyrelsen tillstyrker planförslaget och överlämnar det till regionfullmäktige för
antagande.

Jäv

På grund av jäv deltar inte Björn Jansson (S) i beslutet. Under paragrafen inträder Meit
Fohlin (S) som ordförande och Johnny Wiberg (S) som tjänstgörande ersättare.
Syftet med planen är att möjliggöra en ny användning av befintlig fastighet och byggnad
för centrumändamål i form av kontor, handel, föreningslokaler, hotell m m samt för
försäljning av drivmedel (biogas). Lokaliseringen utgör en del i fullföljandet av det avtal
som finns mellan Biogas Gotland och Region Gotland om etableringar av nya
tankstationer i Hemse och Lärbro.
På fastigheten finns idag en byggnad avsedd för industriändamål. Tillgängligheten till
den del av planområdet där det planeras en tankstation är mycket god och några
förändringar i form av nya in- och utfarter planeras därför inte. Däremot planeras en ny
in- och utfart för den del av planområdet som är avsatt för centrumverksamheter.
Exploatören svarar för byggnationen av tankstationen medan fastighetsägaren till
planområdet ansvarar för övriga förändringar och nybyggnation.
Regionstyrelsen tillstyrkte under § 399/2014 det under hösten utställda granskningsförslaget. De synpunkter som inkommit under granskningsskedet har endast resulterat i
marginella förändringar av tidigare planförslag.
Ledningskontoret föreslår att planen, så snart exploateringsavtalet godkänts av
regionstyrelsen, överlämnas till regionfullmäktige för antagande.
Ärendet föredrogs av planarkitekt Stina Wester och exploateringsstrateg Anders
Lindholm.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/386

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Datum Den 25 februari 2015

Regionstyrelsen

Förslag till detaljplan, Hemse Kalkonen 14, antagande
Förslag till beslut

Regionstyrelsen tillstyrker planförslaget och överlämnar det till regionfullmäktige för antagande.
Bakgrund

Syftet med planen är att möjliggöra en ny användning av befintlig fastighet och
byggnad för centrumändamål i form av kontor, handel, föreningslokaler, hotell
m m samt för försäljning av drivmedel (biogas). Lokaliseringen utgör en del i
fullföljandet av det avtal som finns mellan Biogas Gotland och Region Gotland
om etableringar av nya tankstationer i Hemse och Lärbro.
På fastigheten finns idag en byggnad avsedd för industriändamål. Tillgängligheten till den del av planområdet där det planeras en tankstation är mycket god
och några förändringar i form av nya in- och utfarter planeras därför inte.
Däremot planeras en ny in- och utfart för den del av planområdet som är
avsatt för centrumverksamheter. Exploatören svarar för byggnationen av
tankstationen medan fastighetsägaren till planområdet ansvarar för övriga
förändringar och nybyggnation.
Bedömning

Regionstyrelsen tillstyrkte under § 399/2014 det under hösten utställda
granskningsförslaget. De synpunkter som inkommit under granskningsskedet
har endast resulterat i marginella förändringar av tidigare planförslag.
Ledningskontoret föreslår att planen, så snart exploateringsavtalet godkänts av
regionstyrelsen, överlämnas till regionfullmäktige för antagande.
Ledningskontoret

Per Lindskog
T f 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
Byggnadsnämndens sammanträde 2015-03-11

Protokoll

BN § 50

Hemse Kalkonen 14 - godkännande av detaljplan
BN 2011/102

- SBF den 11 februari 2015
Au § 34

Byggnadsnämndens beslut
•

Byggnadsnämnden godkänner förslaget till detaljplan, daterat 2014-10-14 rev
2015-02-25 med tillägg att lämplig teknik för att skydda grundvattnet ska
användas.

•

Planförslaget översänds till regionfullmäktige för antagande.

•

Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Bedömning

Den delen av detaljplanen som gäller dtivmedelsförsäljning syftar till att säkerställa
Biogas Gotlands etablering av tankstationer för biogas på Gotland, där även företagets
åtaganden mot Region Gotland ingår. I gällande avtal med regionen flnns krav på en
tankstation för biogas i Hemse respektive Lärbro.

Planförh~lIanden mm.

Öiersiktsp!t:tnB)f!gGakmd2025 (antagenavKF 2010-06-14 § 79) anger:
Område där fördjupas översiktsplan ska tas fram. Område med detaljplaner.
Ett av målen som uttrycks i Vision Gotland 2025 är att Gotland år 2025 ska ha en lokal
energiförsörjning som är klimatneutral och som bygger på en hög andel av lokalt
producerad förnyelsebar energi. Möjligheterna att nå detta mål ligger i att utnyttja
potentialen för bio energi, vindkraft och solenergi (Bygg Gotland 2010-2025) . En
biogasstation är helt i linje med den utveckling av förnyelsebar energi som Region
Gotland stävar efter.

Gäl!t:tnde deta1jp!t:tn
F ör Hemse Kallwnen 14 gäller en detaljplan antagen 1990-10-08, som anger
industriändamål.

\ Justerare:

..

~
_
T~ ·~

Utdragsbestyrkande:

~ Region
Gotland

mr

Byggnadsnämndens sammanträde 2015-03-11

Protokoll

BN § 50 forts
RiksirTtrr:ss en
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 §, miljöbalken (MB) jämlikt 4 kap 1 § MB,
vilket innebär att åtgärder inte får medföra att Gotlands samlade natur- och
kulturvärden påtagligt skadas. Regionen anser att ingen påtaglig skada sker på
ril{sintresset om denna detaljplan genomförs.

Motivering till att miljökonsekvensbeskrivning krävs

Byggnadsnämnden gjorde i protokoll 2011-05-11 § 99 bedömningen att en
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) inte krävdes. Länsstyrelsen ansåg i yttrande 201106-16 att det saknades ett bra underlag för att bedöma markföroreningarna. En
utredning har nu gjorts enligt MIFO-metoden fas 1.
E nligt denna utredning bedöms risken för människors hälsa och miljö vara liten,
eftersom inget tyder på att en lokal deponi finns inom fastigheten och att andra
potentiella föroreningar anses vara aven begränsad omfattning.
Undersökning av markföroreningar, gjord av PentaCon, (daterad 2014-09-29
kompletterad 2014-12-09) visar svar på provtagning av aska och asfalt. Provtagningen
visar att föroreningshalter ligger betydligt under ril{tvärden för MKN (mindre känslig
markförorening). Markarbeten på platsen ska i övrigt ske med allmän uppmärksamhet
på eventuella föroreningar.
Planuppdrag

Ärendet behandlades i byggnadsnämnden 2011-05-11, § 99, med beslut om
planuppdrag. Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en användning av befmtlig
fastighet och byggnad för kontor, handel, lager, föreningslokaler, restauranger, hotell,
hantverk samt försäljning av drivmedel.
Planbestämmelserna är utformade med avsikt att säkra angöring, fordonsrörelser,
parkeringsbehov samt skyddsavstånd för brandfarliga och explosiva varor.
Samråd

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2014-06-25 § 172, med beslut om samråd.
Samråd har genomförts med planförslaget daterat 2014-05-12. De yttranden som
inkommit fmns på samhällsbyggnadsfönTaltningen. Inkomna synpunkter och därav
föranledda åtgärder har redovisats i en samrådsredogörelse.
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i Utdragsbestyrkande:

.....-1

~ Region

~ Gotland
Byggnadsnämndens sammanträde 2015-03-11

Protokoll

BN § 50 forts
Granskning

Ärendet har behandlats i byggnadsnämnden 2014-10-29 § 264, med beslut om
granskning. Plan förslaget, 2014-10-14 , har varit utsänt för granskning under tiden fr o
m 10 november t o m 8 december 2014 . De yttranden som inkommit ftnns på
samhälls byggnads förvaltningen.

Inkomna synpunkter och därav föranledda åtgärder har redovisats i ett
granskningsutlåtande.
Följande ändringar har gjorts
•

Undersölming av markföroreningar, gjord av PentaCon, har kompletterats
(daterad 2014-12-09) med svar på provtagning av aska och asfalt. Provtagningen
visar att föroreningshalter ligger betydligt under riktvärden för MKN (mindre
känslig markanvändning). Plan handlingen kompletteras med informationen.

•

Fastighetsindelningsbestämmelsen tas bort, vilket ger en större flexibilitet för
kommande fastighetsbildning.

•

En beskrivning av förslagets effekter på luftkvalitet har lagts till i
planbeskrivningen.

•

Redaktionella ändringar

Genomförda ändringar bedöms inte vara av sådan karaktär eller av sådan art att ett
förnyat granslmingsförfarande erfodras.

Bedömning

Samhällsbyggnads förvaltningens anser att planförslaget kan godkännas av
byggnadsnämnden.

Justerare :

Utdragsbestyrkande:

Förslag till ändrad detaljplan för

Hemse Kalkonen 14

Region Gotland

Ärendenr: BN 2011/102
Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2014-10-14
Rev 2015-02-25
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HANDLINGAR
Till planförslaget hör följande handlingar:
 Planhandling
 Plankarta
 Illustrationskarta
 MIFO fas 1-Historisk inventering daterad 2013-10-21
 MSB, Tankstation för metangasdrivna fordon, juli 2011
 MSB, Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstation, maj 2008
 Geoteknisk undersökning, AB PentaCon 2014-09-29
(Planförslaget finns på hemsidan under granskningstiden, www.gotland.se)

Planförslaget är upprättat på;
Region Gotland
Samhällsbyggnadsförvaltningen, enheten detaljplan
Besöksadress: Visborgsallén 19 i Visby
Postadress: SBF, Graip 4, 621 81 VISBY
Tfn 0498-269000vxl
e-post: sbfplan@gotland.se
hemsida: www.gotland.se/byggabo
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Planen hanteras enligt 2010:900 PBL. Beslut om planuppdrag fattades av
byggnadsnämnden i Region Gotland den 2011-05-11.
Planens syfte och
huvuddrag

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en användning av befintlig fastighet
och byggnad för kontor, handel, lager, föreningslokaler, restauranger, hotell,
hantverk samt försäljning av drivmedel.
Den delen av planen som gäller drivmedelsförsäljning syftar till att
säkerställa Biogas Gotlands etablering av tankstationer för biogas på
Gotland, där även företagets åtaganden mot Region Gotland ingår. I
gällande avtal med regionen finns krav på en tankstation för biogas i Hemse
respektive Lärbro (projektering i Lärbro pågår).
Planbestämmelserna är utformade med avsikt att säkra angöring,
fordonsrörelser, parkeringsbehov samt skyddsavstånd för brandfarliga och
explosiva varor.

Bedömning av miljöpåverkan

Regionen har gjort bedömningen att det inte föreligger risk för påverkan på
miljö, hälsa m. fl. faktorer av sådan omfattning att en särskild
miljökonsekvensbeskrivning (MKB) behöver tas fram. Länsstyrelsen har i ett
särskilt remissvar meddelat att man delvis instämmer i den bedömning som
regionen gjort, med reservation för att en markundersökning kan komma att
visa att en MKB behövs för att avgöra om den ändrade markanvändningen är
lämplig.
På uppdrag av Biogas Gotland har PentaCon utfört en historisk inventering
enligt MIFO fas 1-modellen där man utgår från tillgänglig information om
aktuell bransch för det aktuella objektet. I det här fallet gummiproduktion
och arbete med textilier.
Enligt MIFO-metodiken bedöms risken för människors hälsa och miljön vara
liten i och med att inget tyder på att en lokal deponi finns inom fastigheten
och andra potentiella föroreningar anses vara av en begränsad omfattning.
Sammantaget riskklassas området till riskklass 4. Dock skall det noteras att
asfalten inom fastigheten kan innehålla PAH-föroreningar, som kan kräva
speciell hantering i samband med ombyggnationer. Provtagning av asfalt med
avseende på PAH-innehåll bör utföras innan entreprenadstart
Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 §, miljöbalken (MB) jämlikt 4 kap
1 § MB, vilket innebär att åtgärder inte får medföra att Gotlands samlade
natur- och kulturvärden påtagligt skadas. Regionen anser att ingen påtaglig skada
sker på riksintresset om denna detaljplan genomförs.
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PLANDATA
Lägesbestämning

Planområdet är beläget direkt öster om korsningen mellan Ronevägen och
Bangårdsgatan i centrala Hemse.

Översiktskarta

Areal

Planområdet som består av fastigheten Hemse Kalkonen 14 omfattar
11 582 kvm.

Markägoförhållanden

Fastigheten Hemse Kalkonen 14 ägs av Hemse Fastighet K14 AB.

TIDIGARE STÄLLNINGSTAGANDEN
Översiktliga planer

I översiktsplanen för Gotland antagen av KF 2010-06-14 § 79 ligger

Kalkonen inom område med detaljplaner där fördjupad översiktsplan ska
tas fram.
Detaljplaner, områdes- För Hemse Kalkonen 14 gäller en detaljplan antagen 1990-10-08, som
bestämmelser
anger industriändamål.
förordnanden m m
Program för planområdet

Planen är liten och okomplicerad och behöver därför inte föregås av något
program.

__________________________________________________________________________________
4 (13)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
GRANSKNING
BN 2011/102
Hemse Kalkonen 14
2014-10-14 rev 2015-02-25
____________________________________________________________________________________________

FÖRUTSÄTTNINGAR OCH FÖRÄNDRINGAR
Natur
Mark och vegetation

Planområdets norra del utgörs av en gräsyta. Den större delen av marken i
väster och öster är idag asfalterad med plats för bilparkering i väster. I
väster finns en in- och utfart från Bangårdsgatan. I söder, längs med
Ronevägen och framför befintlig byggnad, finns smala gräsytor delvis med
träd. Även i planområdets östra del finns en in- och utfart till och från
Ronevägen.

Geotekniska
förhållanden

En översiktlig geoteknisk utredning för planområdet har genomförts av AB
PentaCon 2014-09-29. Undersökningen kompletterades med svar på
provtagning av aska och asfalt (2014-12-09).
Jorden inom undersökningsområdet bedöms generellt, under asfalten,
bestå av fyllningsjord av varierande mäktighet på ett tunt moränlager direkt
på kalkstensberget.
Provtagning av asfalt visar på föroreningshalter betydligt under riktvärden
för MKM (mindre känslig markanvändning).
Fyllningsjorden innehåller till viss del tegel, och en mindre mängd
sot/slagg och rester av aska. Den övre delen av berget består av 0,3-0,4
meter rösberg och är grävbart ned till den bedömda bergnivån ca 1,0-1,2
meter under mark. Provtagning av aska visar på föroreningshalter betydligt
under riktvärden för MKM (mindre känslig markanvändning).
Inget vatten har påträffats vid fältundersökningen. Grundvattennivån
bedöms, med ledning av SGU:s kartunderlag, ligga ca 5 meter under
markytan. Vatten bedöms kunna rinna på den tätare moränjorden eller på
kalkstensberget.
Grundläggning bedöms genomgående kunna utföras på konventionellt
sätt, med hel kantförstyvad bottenplatta eller separata grundplattor direkt i
naturlig mark på frostfri nivå. Det förutsätts att befintlig mulljord och
fyllningsjord tas bort innan grundläggning.
Nytillförd fyllning för grundläggningen utförs lämpligen med materialtyp 2,
grovkornig jord, enligt tabell CE/1 i AMA Anläggning 10. Packning utförs
lämpligen i lager enligt tabell CE/4 i Anläggnings AMA Anläggning 10.
Grundläggning av underjordiska cisterner görs efter försiktig/skonsam
sprängning alternativt fräsning av kalstensberget. Spettning eller normal
sprängning bör inte utföras p.g.a. risk för vibrationer och öppningar av
vattenförande sprickor i berget.
Vid grundläggningsarbetena krävs inga speciella
markförstärkningsåtgärder. Se mer info i utredningen. Belastningar av
marken (byggnader, uppfyllning mm.) kan genomgående, med de
förutsättningar som ges i översiktlig geoteknisk utredning, utföras utan risk
för skadliga, ojämna, sättningar. Ej heller föreligger risk för
stabilitetstekniska problem.
Om främmande material upptäcks vid schaktning, både vad gäller
färgförändring och lukt eller annan okulär indikation ska tillsynsmyndighet
underrättas.

Radon

Planområdet utgörs av normalriskområde för radon.

Fornlämningar

Inga fornlämningar finns registrerade inom fastigheten.
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Klimatförändringar

Planen syftar till att möjliggöra tankstation för bland annat biogas, ett
alternativt fordonsdrivmedel som bidrar till att minska utsläppen av
koldioxid och användningen av fossila drivmedel. Den regionala miljön kan
bli hjälpt genom att försurande och övergödande utsläpp i form av svavel
och kväve minskar.

Högre temperaturer

Högre temperaturer ställer krav på att exempelvis avsätta (större) ytor för
allmänna ändamål som gator, torg och parker, då människors benägenhet
att vistas utomhus ökar vid stigande temperaturer. Detaljplanen utgörs av
kvartersmark. Behovet av utomhusvistelse för allmänheten kan
tillgodoses på annat sätt i Hemse.

Ökad nederbörd och översvämningar

Nederbörden förväntas öka med 10-20% det närmaste seklet (SMHI). Det
häftigaste regn som drabbat Gotland i modern tid skedde år 1913, då ett
skyfall gav 141 mm (141 liter per kvadratmeter). Ett troligt rimligt
antagande för framtida ökande nederbördsmängder är 155-170 liter per
kvadratmeter. För detaljplanen kräver det att man inte hårdgör mer mark
än nödvändigt och att dagvattennätet är dimensionerat för att omhänderta
de ökade mängder som en exploatering kan innebära. Planområdet ligger
inom verksamhetsområde för VA (vatten och avlopp). Planen innebär att
bara en marginell ökning av asfaltytan måste göras.

Stigande havsnivåer

Aktuella fastigheter ligger inte inom riskområde för stigande havsnivåer.

Risker för ras, skred och erosion

Belastningar av marken (byggnader, uppfyllning mm) kan genomgående,
med de förutsättningar som ges i geotekniska utredningen, utföras utan
risk för skadliga, ojämna, sättningar. Ej heller föreligger risk för
stabilitetstekniska problem.

Bebyggelseområden
Befintliga bostäder,
arbetsplatser och
övrig bebyggelse

I söder gränsar planområdet till bostadsbebyggelse (3 villor) samt butiksoch industribyggnader på andra sidan Ronevägen. Öster och nordost om
området finns ett handelsområde med bl a byggvaruhus och busstation.
Nordväst om området, på andra sidan Bangårdsgatan, består bebyggelsen
av villor.
Planområdet är idag delvis bebyggt med en byggnad avsedd för
industriändamål.

Föreslagen förändring

Den föreslagna förändringen av den befintliga byggnadens
användningsområde från Industri- till Centrum-ändamål innebär möjlighet
för etablering av fler verksamheter inom användningsområdena C
(Centrum), E (Tekniska anläggningar), G (Fordonsservice) och U (Lager).
Detta innebär att det kommer att ges möjligheter till ett bredare utbud som
t.ex. kontor och konferenslokal, butiker, lager, restaurang, gym och garage.
Den föreslagna tankstationen med tillhörande butik, bilverkstad samt
biltvätt etableras vid den östra gaveln av den befintliga byggnaden.
Fler parkeringsplatser kommer att anordnas i den västra och även i den
östra delen av planområdet. Den befintliga gräsytan norr om byggnaden
kommer delvis att påverkas av en vändplan för tung trafik samt eventuellt
även av fler parkeringsplatser.
För att förhindra genomfart kommer ett nytt stängsel att sättas upp i
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nordöstra hörnet av planområdet, mot befintlig busstation och
pendelparkering. En grind för fotgängare kommer att finnas i
stängslet. Detta ombesörjs av fastighetsägaren.
Planerad tankstation innefattar pumpar för biogas, bensin och
diesel samt tillhörande gaslager, kompressorstation och cistern för bensin
och diesel, under mark, se planillustration. Pumpön placeras öster om
befintlig byggnad. Tankstationen nyttjar befintligt in-/utfart från Ronevägen.
En ny in- och utfart för övriga verksamheter inom planområdet kommer att
öppnas upp mot Ronevägen väster om befintlig byggnad.
Fastighetsägaren ska söka nytt tillstånd hos Trafikverket för utfart mot väg
527. Den befintliga in- och utfarten från Bangårdsgatan kommer att
stängas av. Gaslager och kompressorstation samt nedgrävd cistern
placeras i direkt anslutning till östra tomtgränsen.
Mark som på plankartan är prickmarkerad får med undantag av
anordningar för försäljning av drivmedel inte bebyggas ytterligare.

Illustration, föreslagen verksamhet.
Tankstationens delsystem:
a. Gasdispenser, pump med dubbla munstycken, tankning från vänster/höger.
b. Mätarskåp bensin och dieselpump med dubbla munstycken för respektive bränsle
c. Mätarskåp diesel tunga fordon, pump med dubbla munstycken
d. Gaslager, plats för två mobila gasflak, jfr standard 20 fots container
e. Cistern bensin och diesel, nergrävd och täckt
f. Lossningsplats bensin och diesel, fyllning av cistern via tankfordon
g. Kompressorstation
h. Transformatorstation

Tillgänglighet

Området har i dag en mycket god tillgänglighet. Denna plan föreslår inga
förändringar av detta.
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Gator och trafik
Kollektivtrafik

Hemse trafikeras av flera kollektivtrafikbussar dagligen. Busstation finns
centralt i Hemse samhälle precis nordost om planområdet.

Parkering, angöring
samt in- och utfart

In- och utfart för tankstation, inklusive lossning av drivmedel, ordnas via
befintlig in- och utfart från Ronevägen (vid befintlig byggnads östra gavel).
In- och utfart för övriga funktioner sker via den nya in- och utfarten
mot Ronevägen. Trafikverket har 2013-10-25 (TRV 2013/77377)
lämnat tillstånd till denna. Tillståndet har löpt ut. Fastighetsägaren
ska söka nytt tillstånd hos Trafikverket för utfart mot väg 527. In- och
utfarten mot Bangårdsgatan stängs av.
Parkering för tankstation, restaurang och övrig handel ordnas i första hand
på redan befintliga hårdgjorda ytor i anslutning till respektive verksamhet.
Därtill kan antalet parkeringsplatser vid behov utökas genom nyttjande av
gräsytan belägen mellan Bangårdgatan och befintlig byggnads norra
långsida. Bedömningen är att eventuell framtida erforderlig utökning av
parkeringsplatser kan göras utan avsteg från en trevlig inramning med viss
kvarstående grönyta.
Fordonsrörelser och angöring till tänkta funktioner för tankstation så som
lossning drivmedel, biltvätt och serviceverkstad ordnas, enligt ovan, i första
hand på befintliga hårdgjorda ytor med möjlighet till utökning på angiven
grönyta.

Störningar
Trafik

Stora korsningen i Hemse är mellan väg 142 (Storgatan) och väg 141
(Fardhemsvägen väster om Storgatan) som fortsätter i väg 527
(Ronevägen öster om Storgatan). I senast redovisade mätningen (2009)
hade väg 142 i Hemse 1650 fordon/dygn (varav 100 tung trafik), väg 141
uppmätte 3000 fordon/dygn (varav 230 tung trafik) och väg 527
uppmätte 800 fordon/dygn (varav 49 tung trafik).
I Hemse finns idag två bensinstationer, Tankvärt och OKQ8. Tankvärt finns
i Hemse centrum i korsningen mellan de båda länsvägarna, OKQ8 utefter
Ronevägen öster om och på samma sida som den i planen föreslagna
etableringen. Förhandlingar mellan Biogas Gotland och Tankvärt pågår.
Om dessa resulterar i en flyttning av Tankvärts försäljning kommer
trafikbelastningen på planområdet att bli större än om de båda befintliga
finns kvar och den nya tankstationen etableras. Påverkan på närområdet
är därmed störst om den station som medges i planen ersätter den i den
centrala korsningen.
På Tankvärts station sker nu ca 50 000 tankningar per år, dvs i genomsnitt
130-140 per dag. En del av Tankvärts kunder kommer rimligen på
Ronevägen. Även om man bortser från detta blir trafikökningen måttlig, i
storleksordningen 20 %. Sommartid är trafikbelastningen större, både
genomfartstrafiken och antalet som tankar. Uppskattningsvis är maximalt
antal tankade bilar per dygn 250-300.

Brandskydd

Gällande säkerhetsavstånd för tankstation ska uppfyllas. Följande
dokument nyttjas för att säkerställa regeluppfyllelse:
1. MSB, Tankstation för metangasdrivna fordon (juli 2011, bygger på
innehållet i skriften TSA 2010, utgiven av Energigas Sverige), se
bilaga 4.
2. MSB, Hantering av brandfarliga gaser och vätskor på bensinstation
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(maj 2008), se bilaga 5.
Buller

Detaljplanen innebär införande av nya bullerkällor; kompressorstation och
restaurang och att trafikmängden kan komma att öka.
Tillverkaren av aktuell kompressorstation anger maximalt 60 dBA 10 meter
från anläggningen. Kompressorstationen arbetar intermittent, vilket innebär
att kompressorn startar när trycket i gaslagret sjunker under en viss nivå
och stannar när önskat tryck är återställt (jfr funktionen för en hydrofor).
Detta innebär att kompressorn ej är i drift så länge inte tankande fordon
sänker trycket i gaslagret, vilket i sin tur gör att drift sällan sker t.ex.
nattetid. Buller från kompressorstationen bedöms inte vara störande för
näraliggande bostäder. Om det, mot förmodan, uppstår störande buller kan
det lätt åtgärdas med ljuddämpande tilläggsisolering.
Trafikökningen på Ronevägen blir måttlig även om samarbetet mellan
Tankvärt och Biogas Gotland leder till att Tankvärts verksamhet flyttar till
planområdet och att alla dess kunder istället tankar utefter Ronevägen.
Ökningen av trafikbullret blir därmed marginell.

Ljus

Belysningen på drivmedelsstationen torde inte vara mer störande än från
gatubelysningen. Antalet tankande fordon nattetid bedöms vara få, varför
störningarna av svängande fordon torde bli små.

Lukt

Lukt från tankstationen kommer inte att förekomma då fordonsgas är luktfri
och tillgänglig teknik för tankning av bensin och diesel gör att ingen lukt i
omgivningen uppkommer. Eventuell lukt från restaurang torde vara måttlig.

Luft

Utomhusluftens kvalité måste vara lämplig som daglig vistelsemiljö för
människor och för bostäder. Planeringen är därför avhängig till att trafiken i
området fungerar utan att luftkvalitén blir dålig. Ökade trafikflöden med
fossila bränslen får ytterligare föroreningar som konsekvens. Planförslaget
kommer att innebära en ökad fordonstrafik till och från området. Planen
syftar till att möjliggöra tankstation med bland annat biogas, vilket sannolikt
kan innebära att fler fordon i området kommer att drivas av alternativa
bränslen med mindre klimatpåverkan. Ren biogas minskar utsläppen av
CO2 med cirka 80 % jämfört med bensin samt minskar övriga utsläpp med
cirka 70 procent. En sådan förändring kan medföra en förbättrad luftkvalité
jämfört med en traditionell bensinstation.

Teknisk försörjning
Vatten och avlopp

Fastigheten har befintlig anslutning till kommunalt system.

Uppvärmning

Fastigheten värms av befintlig egen anläggning.

El

Fastigheten har befintlig anslutning till elnätet.
Enligt grundkarta är en elkabel förlagd vid fastighetsgränsen. Dess exakta
lokalisering skall utredas av GEAB. Inom fastigheten finns även en
transformatorstation.

Tele

Fastigheten har befintlig anslutning till allmänt system.

Avfall

Fastigheten har befintligt hämtningsavtal för normalt avfall.
Spill av olja och drivmedel vid tankningsstationen omhändertas via separat
avskiljningssystem (tömningsbar oljeavskiljare) i mark.

__________________________________________________________________________________
9 (13)

Region Gotland
PLANBESKRIVNING
GRANSKNING
BN 2011/102
Hemse Kalkonen 14
2014-10-14 rev 2015-02-25
____________________________________________________________________________________________

GENOMFÖRANDEFRÅGOR
Genomförandetid

Genomförandetiden är fem år från den dag planen vinner laga kraft. När
genomförandetiden gått kan planen ändras utan att markägarna kan kräva
ersättning för inte utnyttjad byggrätt.

Tidplan

Planarbetet för aktuellt planområde kommer att bedrivas enligt följande
tidsplan:
Planprocessår
Beslut om samråd
Beslut om granskning
Beslut om antagande
Laga kraft

2014/2015
kvartal 2, 2014
kvartal 3, 2014
kvartal 1, 2015
kvartal 1, 2015

Byggnation av själva tankstationen (automatstationen) beräknas starta
snarast planändringen vunnit laga kraft och genomförandetiden bedöms till
ca tre månader. Tidplan för tilläggsfunktioner som t.ex. servicebutik,
verkstad, biltvätt etc. är ej fastställd, men målsättningen är att etablering
sker parallellt med byggnation av automatstationen, eller snarast möjligt.
Ansvarsfördelning
Exploateringsavtal

Anslutning mot väg 527 (Ronevägen) dimensioneras för att kunna ta emot
tunga fordon på ett sätt som anges i VGU (vägar- och gators utformning).
Åtgärder för stängning av anslutning på väg 528 (Bangårdsgatan) samt
anpassning av gångvägen utmed Bangårdsgatan ska göras.
Genomförandet av detta kommer att regleras med exploatören och
fastighetsägaren i ett exploateringsavtal som Regionen avser upprätta med
exploatören.
Exploatören ansvarar för byggnation av tankstationen. För övriga
förändringar/byggnationer ansvarar fastighetsägaren Kalkonen 14.
Markägaren skall också stå för erforderliga lantmäteriförrättningar.
Innan planen antas ska detta bekräftas i ett exploateringsavtal mellan
regionen, exploatören och fastighetsägaren.
Exploatören avser teckna avtal med Trafikverket angående ny in- och utfart
på väg 527 (Ronevägen) innan planens antagande. Fastighetsägaren ska
söka nytt tillstånd hos Trafikverket för utfart mot väg 527.

Fastighetsrättsliga frågor
Fastighetsbildning,
servitut m m

Följande förändringar kommer att genomföras:
1. Avstyckning av markområde för tankstation, se vidare
kartillustration. Biogas Gotland förvärvar området.
2. Servitut som ger fastighetsägaren till Kalkonen 14 rätt att nyttja
avstyckad mark enligt punkt 1 ovan som genomfart till och från
övriga delar av fastigheten, se kartillustration. Detta med
målsättningen att uppnå bästa möjliga trafikflöde.
3. Servitut som ger Biogas Gotland rätt att anlägga och nyttja vändzon
för tunga fordon, se kartillustration.
4. Nuvarande servitut skall utgå och ersättas av nya servitut enligt
punkt 2 och 3 ovan.

__________________________________________________________________________________
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Överenskommelse om åtgärd för att ta bort nuvarande servitut enligt
punkt 4 ovan, ska träffas mellan nuvarande fastighetsägaren
Kalkonen 14 (alternativt Biogas Gotland vid avstyckning enligt punkt
1 ovan) och Region Gotland. Kostnader för eventuella åtgärder
belastar Biogas Gotland som också står för de kostnader som
uppstår för de markarbeten som krävs vid infarten till parkeringen vid
busstationen.

Kartillustration föreslagen avstyckning samt servitutsgränser

Ekonomiska frågor
Planekonomi

Den ekonomiska bedömningen ska huvudsakligen visa om genomförandet
av detaljplanen är ekonomiskt lönsamt och därmed realistisk att genomföra.
Det vill säga att så kallad planvinst uppkommer. Bedömningen delas upp i
två delar:
Tankstation
Planerad tankstation ingår i en omfattandes helhetssatsning på biogas på
Gotland (primärt för fordonsgas och uppvärmning i andra hand). Ekonomisk
kalkyl för varje enskild tankstation finns ej, men den totala satsningen
bedöms ge en vinst. Planändringen innebär i denna del också mycket stor
miljönytta.
Övriga ytor och lokaler
I gällande detaljplan är fastighetens användning begränsad till
industriverksamhet. Planen innebär möjlighet också till annan användning,
vilket innebär att den kan anpassas till aktuella behov. Därmed ökar dess
ekonomiska värde och samhällsekonomiska nytta.

Tekniska frågor
Transformatorstation
matarledningar

Nuvarande placering av en transformatorstation begränsar tankstationens
utvecklingsmöjligheter. Ny placering är därför önskvärd. För befintlig och ny
placering se kartillustration.

__________________________________________________________________________________
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Enligt grundkarta är en elkabel förlagd vid fastighetsgränsen. Dess exakta
lokalisering skall utredas av GEAB och vid behov flyttas, kortare sträckor.
Brandsäkerhet
Tekniska utredningar

Se avsnitt Störningar under punkt Brandskydd.
Fastighetsägaren har låtit ta fram en övergripande geoteknisk undersökning
som visar att planen är genomförbar, se avsnitt geotekniska förhållanden,
s.5.
Parkering finns för nuvarande verksamhet. Fastigheternas storlek tillåter en
avsevärd ökning av antalet parkeringsplatser. Vid bygglovprövning av ny
eller ändrad verksamhet får bedömas om hela eller delar av denna skall
utnyttjas.

KONSEKVENSER AV PLANENS GENOMFÖRANDE
Natur- och
Ett plangenomförande bedöms inte har någon påverkan på natur och kultur.
Samhällsbyggnadsförvaltningen gör bedömningen att ett genomförande av
kulturvärden
förslagen planändring inte medför en negativ miljöpåverkan.
Riksintresse

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 2 §, miljöbalken (MB) jämlikt 4
kap 1 § MB. Det innebär att det finns inskränkningar i markutnyttjandet.
Åtgärder får inte medföra att Gotlands samlade natur- och kulturvärden
påtagligt skadas. Länsstyrelsen bedömer att detta riksintresse inte
påverkas. I övrigt omfattas området inte av riksintressen.

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

Avstängningen av den befintliga in- och utfarten mot Bangårdsgatan
kommer att innebära en bättre trafikmiljö för barnens cykel- och gångtrafik
till och från skolan och då även minimera risker för olyckor.

Jämställdhetsperspektivet (KS §
257/2009)

Det idag befintliga industriområdet kommer att ändra karaktär i och med att
ändamålet ändras till centrumbebyggelse, vilket kommer att innebära andra
strömmar av folk och trafik. Att vara i ett industriområde känns ofta otryggt,
speciellt för kvinnor. En tankstation placerat centralt i ett samhälle är med
andra ord positivt ur ett jämställdhetsperspektiv.

Resurser och hushållning

__________________________________________________________________________________
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God bebyggd miljö

På fastigheten finns en befintlig byggnad i vilken nya verksamheter avses
inrymmas i sin helhet.
Planförslaget har upprättats med utgångspunkt att hushålla väl med
befintliga resurser. Planen syftar till att möjliggöra tankstation för bland
annat biogas, ett alternativt fordonsdrivmedel som bidrar till att minska
utsläppen av koldioxid och användningen av fossila bränslen. Den regionala
miljön kan bli hjälpt genom att försurande och övergödande utsläpp i form
av svavel och kväve minskar. Lokalt reduceras utsläppen av stoft och
kolväten som leder till sämre luftkvalitet i våra städer och tätorter.

Hälsa och säkerhet
Miljö- och riskfaktorer
- Biltrafik

För att skapa bästa möjliga trafikflöde och därmed minimera riskfaktorer
som rör biltrafiken anordnas en ny in- och utfart för alla fordonsrörelser
utom de till och från tankstationen från Ronevägen. Den befintliga in- och
utfarten mot Ronevägen, i planområdets östra del, kommer att användas av
fordon som besöker tankstationen. Den befintliga in- och utfarten mot
Bangårdsgatan stängs av.
Huvudmotivet till detta är att nyttja fastighets tillgängliga ytor lämpade för
parkeringsplatser i anslutning till respektive verksamhet och därigenom
minimera onödiga trafikflöden.

Brandfarliga och
explosiva varor
Miljökvalitetsnormer

Se avsnitt Störningar punkt Brandskydd.
Inga miljökvalitetsnormer bedöms överskridas vid ett plangenomförande.

Administrativa frågor
Genomförandetid

Genomförandetiden slutar fem år efter det att detaljplanen vunnit laga kraft.
Under genomförandetiden har fastighetsägaren en garanterad byggrätt
enligt detaljplanen. Efter genomförandetidens utgång fortsätter planen att
gälla.

Samhällsbyggnadsförvaltningen i Visby 2014-10-14, rev 2015-02-25

Anders Rahnberg
enhetschef

Stina Wester
planarkitekt
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Planprogram
Planbeskrivning

Hemse Kalkonen 14
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Instans

Fastighet Gotland Hemse Kalkonen 14
Illustration till detaljplan
2014-05-12

Kartillustration Beﬁntlig situation, skala ca 1:1000 (A3)

Kartillustration Föreslagen ändring, skala ca 1:1000 (A3)
Tankstationens delsystem:
a. Gasdispenser, pump med dubbla munstycken, tankning från vänster /höger.
b. Mätarskåp bensin och dieselpump med dubbla munstycken för respektive bränsle.
c. Mätarskåp diesel tunga fordon pump med dubbla munstycken.
d. Gaslager, plats för två mobila gasﬂak, jfr standard 20-fots container.
e. Cistern bensin och diesel, under marknivå, nergrävd och övertäckt.
f. Lossningsplats bensin och diesel fyllning av cistern via tankfordon.
g. Kompressorstation.
h. Transformatorstation.
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Projekterings-PM
Översiktlig geoteknisk utredning

1

Objekt

På uppdrag av Biogas Gotland AB har AB PentaCon utfört en översiktlig geoteknisk
undersökning inom del av rubricerad fastighet.
Resultatet från det nu utförda fältarbetet finns presenterat i en separat rapport
”Markteknisk undersökningsrapport (MUR)”, dat. 2014-09-29.

2

Ändamål

Ändamålet med den översiktliga geotekniska undersökningen är att ge ett underlag i
detaljplaneskedet för fastigheten och ett projekteringsunderlag för nya
geokonstruktioner inom den del av fastigheten som omfattas av en ny
drivmedelsanläggning för bl.a. biogas enligt geoteknisk kategori 1, GK 1.
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3

Underlag för Projekterings-PM

Som underlag för planering av undersökningarna har använts:


4

Förslag till detaljplan för Hemse Kalkonen 14 Region Gotland
(Ärendenummer: BN 2011/102, dat. 2014-05-02)

Styrande dokument

Föreskrift
BFR Rapport R 130:1985

Titel
Schaktbarhetsklassificering

Tabell 1 - Sammanställning av tillämpade handlingar

5

Planerad/föreslagen konstruktion

Syftet med detaljplanen är att möjliggöra en användning av befintlig fastighet och
byggnad för kontor, handel, lager, föreningslokaler, restauranger, hotell, hantverk och
försäljning av drivmedel.
Inom det aktuella undersökningsområdet planeras drivmedelsförsäljning i form av ett
tankställe för bl.a. biogas.
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6

Markförhållanden

6.1

Topografi

Den aktuella fastigheten ligger i östra delen av Hemse på Gotland och begränsas i
söder av Ronevägen och i norr av Bangårdsgatan i norr (se figur 1).

Figur 1 - Kalkonen 14 begränsas av Ronevägen i söder och av Bangårdsgatan i norr (Illustration till
detaljplan 2014-05-12).

Den nya drivmedelsförsäljningen planeras att förläggas i fastighetens östra del och
skall omfatta (litterering enligt ovanstående plan, figur 1):
a) Gasdispenser, pump med dubbla munstycken, tankning från vänster/höger.
b) Mätarskåp bensin och dieselpump med dubbla munstycken för respektive
bränsle.
c) Mätarskåp diesel tunga fordon pump med dubbla munstycken.
d) Gaslager, plats för två mobila gasflak, jfr standard 20-fots container.
e) Cistern bensin och diesel, under marknivå, nergrävd och övertäckt.
f) Lossningsplats bensin och diesel fyllning av cistern via tankfordon.
g) Kompressorstation.
h) Transformatorstation.
Söder och intill byggnaden samt i fastighetens norra del består marken av gräsytor och
ställvis mindre planteringar. I övrigt består marken av hårdgjorda ytor med asfalt.
Marknivån är relativt horisontell och varierar mellan ca +27 meter i öster till ca +26
meter i väster.
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7

Geotekniska förhållanden

Jorden inom undersökningsområdet bedöms generellt, under asfalten, bestå av
fyllningsjord av varierande mäktighet på ett tunt moränlager direkt på kalkstensberget.
Asfalten kan eventuellt innehålla PAH: er vilket skall kontrolleras innan
entreprenadarbeten påbörjas inom fastigheten.
Fyllningsjorden har till viss del innehåll av tegelrester, slagg och rester av aska.
Den övre delen av berget består av 0,3-0,4 meter rösberg och är grävbart ned till den
bedömda bergnivån mellan ca +25,3 meter och +25,5 meter eller ca 1,0–1,2 meter
under mark.
Inget vatten har påträffats i samband med fältundersökningarna i september 2014.
Grundvattennivån bedöms, med ledning av SGU:s kartunderlag, ligga ca 5 meter under
markytan, i kalkstensberget. Vatten bedöms, under nederbördsrika perioder eller i
samband med snösmältning, kunna rinna på den tätare moränjorden eller på
kalkstensberget.
7.1

Grundläggning

Grundläggning av eventuellt nya byggnader inom det aktuella området bedöms
genomgående kunna utföras på konventionellt sätt, med hel kantförstyvad bottenplatta
eller separata grundplattor direkt i naturlig mark på frostfri nivå. Det förutsätts att
befintlig mulljord och fyllningsjord tas bort innan grundläggning.
Nytillförd fyllning för grundläggningen utförs lämpligen med materialtyp 2,
grovkornig jord, enligt tabell CE/1 i AMA Anläggning 10. Packning utförs lämpligen i
lager enligt tabell CE/4 i Anläggnings AMA Anläggning 10.
Grundläggning av underjordiska cisterner görs efter försiktig sprängning alternativt
fräsning av kalkstensberget. Spettning eller normal sprängning bör inte utföras p.g.a.
risken för vibrationer och öppningar av vattenförande sprickor i berget.
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7.2

Geoteknisk kategori och säkerhetsklass

Grundkonstruktioner för enklare geokonstruktioner inom området kan dimensioneras
och utformas i säkerhetsklass 2 (SK2) och geoteknisk kategori 1 (GK1).
Dimensioneringen av grundläggning utförs enligt Eurokod med tillhörande EKS 1.
7.3

Grundvatten

Grundvattennivån bedöms, med ledning av SGU:s kartunderlag, ligga ca 5 meter under
markytan. Viss vattentransport bedöms dock kunna ske på den tätare moränen eller
kalkstensberget ca 1-1,2 meter under markytan.
7.4

Schakter

Vid grundläggningsarbetena krävs inga speciella markförstärkningsåtgärder.
Den naturligt lagrade friktionsjorden kan förutsättas tillhöra schaktbarhetsklass 2-3
(Byggforskningsrådet – Rapport R 130:1985).
Där jorden eventuellt innehåller silt kan schakt försvåras av dess flytbenägenhet i
vattenmättat tillstånd vilket kan leda till ytuppmjukning och utflytning vid t.ex. regn.
Sådana schakter, som ska stå öppna längre tid, bör skyddas mot erosion.
För information om schaktning se Arbetsmiljöverkets publikation, Schakta säkert.
7.5

Sättningar och stabilitet

Belastningar av marken (byggnader, uppfyllning mm.) kan genomgående, med
ovanstående förutsättningar, utföras utan risk för skadliga, ojämna, sättningar. Ej heller
föreligger risk för stabilitetstekniska problem.

1

Eurokoderna utgör tillsammans med nationella val i föreskriftsserien EKS ett system som är de
svenska konstruktionsreglerna. En ny grundförfattning med korrekta hänvisningar till den nya plan- och
bygglagen och förordningen gäller från 2 maj 2011.
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8

Värdering av undersökning

8.1

Generellt

Med hänsyn till avståndet mellan undersökningspunkterna kan vissa mindre avvikelser
från ovanstående beskrivningar och rekommendationer förekomma.

9

Övrigt

Redovisning av de utförda arbetena har gjorts i programmet AutoGRAF och biläggs
denna rapport som ritningsbilaga (ritning G 101).

Visby 29 september 2014
AB PentaCon

Daniel Werkelin
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Visby 2014-09-29

14072

Kalkonen 14, Hemse
Region Gotland
Markteknisk undersökningsrapport (MUR)
Översiktlig geoteknisk utredning

1

Objekt

På uppdrag av Biogas Gotland AB har AB PentaCon utfört en översiktlig geoteknisk
undersökning inom del av rubricerad fastighet.
Bedömning och utvärderingar finns presenterat i ett separat projekterings-PM,
dat. 2014-09-29.

2

Ändamål

Ändamålet med den översiktliga geotekniska undersökningen är att ge ett underlag i
detaljplaneskedet för fastigheten och ett projekteringsunderlag för nya
geokonstruktioner inom den del av fastigheten som omfattas av en ny
drivmedelsanläggning för bl.a. biogas enligt geoteknisk kategori 1, GK 1.
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3

Underlag för undersökningen

Som underlag för planering av undersökningarna har använts:


4

Förslag till detaljplan för Hemse Kalkonen 14 Region Gotland
(Ärendenummer: BN 2011/102, dat. 2014-05-02)

Styrande dokument

Denna rapport ansluter till SS-EN 1997-1 med tillhörande nationell bilaga.
Tabell 1 - Planering och redovisning

Undersökningsmetod
Fältplanering
Fältutförande
Beteckningssystem

Standard eller annat styrande dokument
SS-EN 1997-2
Geoteknisk fälthandbok SGF Rapport
1:2013 samt SS-EN-ISO 22475-1.
SGF/BGF beteckningssystem 2001:2

Tabell 2 - Fältundersökningar

Undersökningsmetod
Provgropsgrävning

5

Standard eller annat styrande dokument
ISO 22475-1:2006, Geoteknisk
fälthandbok SGF Rapport 1:2013

Geoteknisk kategori

Undersökningarna är utförda i enlighet med Geoteknisk kategori 1, GK1.
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6

Arkivmaterial

Det är inte känt om det tidigare utförts någon markteknisk undersökning inom den
aktuella fastigheten.

7

Befintliga förhållanden

Den aktuella fastigheten ligger i östra delen av Hemse på Gotland och begränsas i
söder av Ronevägen och i norr av Bangårdsgatan i norr (se figur 1).

Figur 1 - Kalkonen 14 begränsas av Ronevägen i söder och av Bangårdsgatan i norr (Illustration till
detaljplan 2014-05-12).

Den nya drivmedelsförsäljningen planeras att förläggas i fastighetens östra del och
skall omfatta (litterering enligt ovanstående plan, figur 1):
a) Gasdispenser, pump med dubbla munstycken, tankning från vänster /höger.
b) Mätarskåp bensin och dieselpump med dubbla munstycken för respektive
bränsle.
c) Mätarskåp diesel tunga fordon pump med dubbla munstycken.
d) Gaslager, plats för två mobila gasflak, jfr standard 20-fots container.
e) Cistern bensin och diesel, under marknivå, nergrävd och övertäckt.
f) Lossningsplats bensin och diesel fyllning av cistern via tankfordon.
g) Kompressorstation.
h) Transformatorstation.
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Inom fastigheten är, med undantag för några mindre planteringar runt byggnaden,
marken hårdgjord med asfalt. Marknivån är relativt plan och varierar mellan ca +26,8
meter i öster till ca +26,2 meter i väster.
7.1

Ytbeskaffenhet

Jorden inom undersökningsområdet bedöms generellt, under asfalten, bestå av
fyllningsjord av varierande mäktighet på ett tunt moränlager direkt på kalkstensberget.
Asfalten kan eventuellt innehålla PAH:er vilket skall kontrolleras innan
entreprenadarbeten påbörjas inom fastigheten.
Fyllningsjorden har till viss del innehåll av tegelrester, slagg och rester av aska.
Den övre delen av berget består av 0,3-0,4 meter rösberg och är grävbart ned till den
bedömda bergnivån mellan ca +25,5 meter och +25,7 meter eller ca 1,0-1,2 meter
under mark.
Inget vatten har påträffats i samband med fältundersökningarna i september 2014.
Grundvattennivån bedöms, med ledning av SGU:s kartunderlag, ligga ca 5 meter under
markytan, i kalkstensberget. Vatten bedöms, under nederbördsrika perioder eller i
samband med snösmältning, kunna rinna på den tätare moränjorden eller på
kalkstensberget.
7.2

Befintliga konstruktioner

Inga befintliga konstruktioner inom och i angränsande fastigheter har inventerats i
samband med utförda undersökningar. Underlag för ledningsanvisning finns arkiverat
hos AB PentaCon.

8

Positionering

Inmätning av undersökningspunkter har utförts med nätverks-RTK GPS.
Koordinatsystemet är SWEREF 99 18 45 med höjdsystem RH00, som är det
höjdsystem som används inom Region Gotland. (OBS avviker från RH2000).

7 (7)
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Geotekniska fältundersökningar

9.1

Utförda fältförsök

Undersökningsresultaten redovisas på bifogade handlingar och ritningar. För
förklaring till de geotekniska beteckningarna hänvisas till det bilagda utdraget ur SGF
och BGS Beteckningssystem för geotekniska utredningar eller SGF:s hemsida
(www.sgf.net - Svenska Geotekniska Föreningen).
Inga försöksrapporter/fält har upprättats inom ramen för det utförda arbetet.
Redovisning av erhållet resultat görs på bilagd ritning G 101.
9.2

Utförda provtagningar

Störd provtagning har utförts i 5 st. provgropar.
9.3

Undersökningsperiod

Undersökningarna utfördes under september 2014.
9.4

Fältingenjörer

Fältingenjörer har varit Stig Gustavsson och Anders Krook från AB PentaCon.
9.5

Provhantering

Okulär bedömning av jordprover har utförts i fält.

10

Övrigt

Vid större avvikelser i entreprenadskedet mellan de förutsättningar som anges i denna
rapport och verkliga förutsättningar skall ansvarig geotekniker konstaktas.

Visby 29 september 2014
AB PentaCon
AB

Daniel Werkelin

Svenska Geotekniska Föreningen (SGF)
Byggnadsgeologiska Sällskapet (BGS)

Beteckningssystem
för geotekniska utredningar

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2
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Redovisning i plan

Sondering
Undersökningspunkt (grundsymbol) utan attribut vid sondering samt enkel
sondering utan redovisning av sonderingsmotstånd (t ex sticksondering eller
slagsondering utan registrering av sonderingsmotstånd)
Statisk sondering med redovisning av sonderingsmotstånd i jord
(t ex vikt- och trycksondering)
CPT-sondering
Dynamisk sondering med redovisning av sonderingsmotstånd i jord (t ex
hejarsondering)

Tillägg för djup- och bergbestämning
Sondering avslutad utan att stopp erhållits
Sondering till förmodad fast botten, d v s sonden kan inte med normalt
förfarande utan svårighet drivas ned ytterligare
Sondering till förmodat berg
Sondering mindre än 3 m i förmodat berg
Sondering minst 3 m i förmodat berg
Sondering minst 3 m i förmodat berg samt analys av borrkax
Kärnborrning minst 3 m i förmodat berg
Lutande borrhål genom jord ned i förmodat berg. Planprojicerat läge
redovisas samt bergnivå och borrhålsslut. Lutning och längd kan anges.

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2
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Redovisning i plan

Provtagning
Störd provtagning
(vanligen med kann-, skruv- eller spadprovtagare, provtagningsspets
eller specialprovtagare, t ex ballastprovtagare)
Ostörd provtagning
(vanligen med kolvprovtagare av standardtyp eller kärnprovtagare)
Provgrop. Större provgrop redovisas skalenligt.
Ytlig provtagning i berg/knackprov.
Utförda analyser och mätningar på prover kan anges med
bokstavsförkortningar enligt följande:
T = annan teknisk analys
P = petrografisk analys, tunnslipsanalys
C = kemisk analys

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2
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Redovisning i plan

Hydrogelogiska undersökningar
Vattennivå bestämd, t ex i provtagningshål
Grundvattennivå bestämd vid korttidsobservation i öppet system
Grundvattennivå bestämd vid långtidsobservation i öppet system
Avslutad observation
Portrycksmätning
Provpumpning eller infiltrationsförsök
Vattenförlustmätning i berg
Brunn (grävd, sprängd eller borrad)

SGF/BGS Beteckningssystem
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Redovisning i plan

Miljötekniska markundersökningar
Fältanalys
Laboratorieanalys

Undersökta/analyserade medier/prover anges med tilläggsbeteckningar under den
trekantiga symbolen enligt nedan. Jordart på provtagningsnivån kan anges till vänster
om symbolen.
Tilläggsbeteckningar:
G

Gas

L

Vätska (vanligen vatten)

S

Fast fas (vanligen jord)

Tilläggsbeteckningar över den trekantiga symbolen:
Rn

Radonmätning

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2
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Redovisning i sektion

Beteckningar i sonderingsstapel
I fält bedömda jordarter vid sondering redovisas enligt följande.

Fritt vatten (kod 81)

Grusig jord (kod 39)

Fyllningsjord (kod 30)

Stenig jord och blockjord
(kod 40)

Torv (kod 83)

Friktionsjord, allmänt
(kod 32, kod 33-35, 37)

Torrskorpelera (kod 31)

Moränjordar, exkl lermorän
(kod 84)

Lera och kohesionsjord
(kod 37)

Genomborrat block eller
sten (kod 41)
Lermorän (kod 85)

Siltjord (kod 82)
Bergyta (kod 94)
Sandjord (kod 38)
Sondering i berg
|X|

|X| (icke bedömd jordart)
(kod 36)

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2

Sondering i berg avslutad
(kod 95)

15

Redovisning i sektion

Avslutning av sondering
Exemplen nedan redovisas med tillhörande plansymbol.
Sonderingen avslutad
utan att stopp erhållits
(kod 90)

Block eller berg (kod
93)

Sonden kan ej
neddrivas
ytterligare enligt för
metoden normalt
förfarande (kod 91)

Stopp mot förmodat
berg
(kod 94)

Jord-bergsondering.
Stopp mot sten eller
block (kod 92)

SGF/BGS Beteckningssystem
Version 2001:2

Sondering i förmodat
berg (kod 95). Vid 3 m
eller längre borrlängd i
berg redovisas undre
plansymbol annars
övre
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Redovisning i sektion

Viktsondering
Grundsymbol i plan:
(kod HM=01)

Neddrivningsmotståndet registreras som belastning i kN utan eller med samtidig
vridning.
Motståndet vid självsjunkning anges med belastning i kN för markerade intervall. Vid
vridning av sonden avsätts antal halvvarv (hv/0,2 m) vid intervallets undre gräns.
Skrafferat intervall och "sl" anger att sonden drivits ned med slag.
Tecken till vänster om stapeln anger stopp mot lokala hinder, nederst sten, block eller
berg, överst annat hinder (t ex virke). Sonderingsförsök har utförts till angivna nivåer.
Bedömda jordarter i samband med sonderingen kan anges i borrstapeln.

N4335
Vim +2.0
RÖTTER

Vim använd metod
+2,0 utgångsnivå för sondering
N4335 hålets identitet (samma som i
plan)
0,50 belastning i kN
63
exempel på de fall då antalet halvvarv ej
ryms inom angiven skala.

1.00
0.75

0.50

0.75
1.00
63

N4335

Plansymbol i exemplet:
sl

+2.0

10 20 30 40 50
hv/0.20m

SGF/BGS Beteckningssystem
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Redovisning i sektion

Slagsondering med registrering
Grundsymbol i plan:
(kod HM=10)

Motstånd anges som tid för neddrivning per djupintervall
(sek/0,2 m) och redovisas i stapeldiagram.
Jordarter, bedömda i samband med sondering, kan anges i
borrstapeln.
Siffrorna till höger om diagram för neddrivningsmotståndet
anger antal sek/0,2 m neddrivning i de fall de överskrider
angiven skala.
80/5 innebär att 80 sekunder erfordrats för att driva sonden 5
cm (innan stopp erhållits).
Maskintyp och stångdiameter bör anges.

N6220

Plansymbol i exemplet:
+5.1

Slagsondering utan registrering
Grundsymbol i plan:

23

(kod HM=11)

Slb +7.5

SGF/BGS Beteckningssystem
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Redovisning i sektion

Provtagning av jord

Störd provtagning, grundsymbol i plan:
(kod HM = 26, 27, 31, 32, 33, 34)
Ostörd provtagning, grundsymbol i plan:
(kod HM = 25, 28, 29, 30)

Provtagning redovisas med en 1 mm bred stapel till vänster om sonderingsstapeln.
Horisontellt streck anger att prov undersökts på laboratorium. Jordart anges med
förkortning till vänster om redovisningsstapel. xx anger förlorat prov.
I diagrammen redovisas okorrigerad skjuvhållfasthet (τk) och sensitivitet (Stk),
vattenkvoter (naturlig wN, flytgräns wL) och skrymdensitet (ρ). Förkonsolideringstryck
(σ'c) och kompressionsmodul ML, bestämda vid kompressionsförsök, i detta fall CRSförsök.
Skr
Kv(StI)
K
Let
Le

0

f kPa (oreducerad)
10
20
30

40

Vattenkvot w %
40
60
80

Förkonsolidering ( c)
20
40
60
80

1.0 1.5 2.0
Skrymdensitet t/m3

0 1000 2000 3000
ML(kPa)

CRS Le

CRS Le

CRS siLe
Sa

0
20
40
Sensitivitet S t

60

80

XX

Skjuvhållfasthet ( f ) enligt:
Konförsök

Naturlig vattenkvot

Sensitivitet (St ) enligt:
Konförsök

Vattenkvot (w) och densitet ( )

Konflytgräns
Skrymdensitet

Plansymbol i exemplet:
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Redovisning i sektion

Provtagning i provgrop

Grundsymbol i plan:
(kod HM=34)
Om möjligt detaljredovisas provgropen enligt verkligt utförande.

Pg1
10.2

Pg1

+

+

9.8 Btg

+

9.4 F

Btg 0.4 m
W +9.10
1992-02-25

Kallstensmur
Let

+10.2

w + 9.1

Skala 1:50

Skala 1:100

Pg1
Plansymbol i exemplet:

+10.2

SGF/BGS Beteckningssystem
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Redovisning i sektion

Hydrogeologiska undersökningar
Grundvattenrör och portryckspets redovisas med 1 mm bred stapel. Filterspets visas
med verklig längd av filtret. Portrycksspets anges med 1 mm fylld stapel. Rörspets, filtereller portrycksmätares nivå anges . Ovanför observationsröret anges observationsperiod .
Vatten-, grundvatten- samt portrycksnivåer anges utefter observationsröret med ett
horisontellt streck tillsammans med datum för observationen. De högsta och lägsta
observationsnivåerna redovisas enligt:
GW
W
Rö
Rf
Pp

grundvattenyta eller nivå
andra vattennivåer och portryck
öppet rör
filterspets
portryckmätare

Uppmäts inget vatten i röret anges ”torrt”, alternativt ”< nivå ”

18GW

1993-03-15
1993-04-24

Pp

+9.3
W+8.7
1993-03-15

+3.77 W≤+7.1
1993-04-27
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Redovisning i sektion

Miljötekniska markundersökningar
Plansymboler:

Allmänt
Miljötekniska markundersökningar anges med en likbent triangel på provnivån, fylld för
laboratorieanalys och ofylld för fältanalys, kompletterad med en förklarande förkortning.
Mätvärden anges i intilliggande diagram eller i bilagda protokoll.
Miljötekniskt undersökta/analyserade medier/prover anges med bokstavsförkortning
under symbolen enligt följande:
G
L
S

Gas
Vätska (vanligen vatten)
Fast fas (vanligen jord)

Tilläggsbeteckning för analyserat ämne/ämnesgrupp anges ovan symbolen, t ex:
Rn

Radon

Erhållna analysresultat kan redovisas i anslutning till redovisning av provtagning.
Analysresultat redovisas med valfri symbol, fylld för laboratorieanalys och ofylld för
fältanalys. Olika skalor kan användas inom samma diagram. Analysmetod för redovisad
analysparameter anges. Även analysmetoder för övriga, ej redovisade, analysresultat kan
anges.

2
Skr

Jord (S)
50

Sti +9.3

100

mg/kg

150 TS

FS
S

Sa S
S

Pb

Övriga analyser : IR

Beteckningar:
Jord (S)
mg/kg TS
TS
torrsubstans,
Altern. Vv våtvikt
Porluft (G) ppm (Bq/m3)
Vatten (L) μg/l (mg/l)
Pb
Bly
XRF
röntgenfluorecensdetektor
IR
infraröd
spektrofotometri

Plansymbol i exemplet:
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Bilaga 1 Förkortningar

Bilaga 1

Förkortningar
Sondering
CPT
Hf
Jb-1, Jb-2, Jb-3
Slb
Sti
Tr
TrP
TrS
Vi
Vim

Cone Penetration Test
hejarsondering (t ex HfA)
jord-bergsondering
slagsondering
sticksondering
trycksondering
portrycksondering
spetstrycksondering
viktsondering
viktsondering, maskinell vridning

Provning in situ
DMT
Kb
PMT
Pp
Vb

dilatometerförsök
kärnborrning
pressometerförsök
portryckmätning
vingförsök

Provtagare
Fo
folieprovtagare
Grundvattenprovtagning i öppet rör:
Ba
- hämtare
Gl
- gas lyft (blåsning, mammutpump m fl)
Ml
- mekanisk (centrifugal, bladder m fl)
Sl
- sugpump
Hsa
hollowstem auger
Js
jalusiprovtagare
K
kannprovtagare
Kr
kärnprovtagare
Kv
kolvprovtagare
Ps
provtagningsspets
Sgs el Plp
porluftprovtagning
cSgs
kontinuerlig porluftprovtagning
Skr
skruvprovtagare
Sp
spadprovtagare
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Bilaga 1 Förkortningar

Analysmetoder
AAS
DT
FID
GC
HPLC
ICP
IR
MS
PID
TK
XRF

atomabsorbtions-spektrofotometri
detector tubes
flamjonisationsdetektor
gaskromatografi
vätskekromatografi
Induktiv kopplad plasma-spektrometri
infraröd-spektrofotometri
masspektrometri
fotojonisationsdetektor
övriga testkits för fältbruk
röntgenfluorescensdetektor

Speciella metoder
γ
γs
EL
EM
GM
GPR
Ikl
MG
Pg
Pu
Rf
Rö
SE
Vfm

total gammastrålning
total gammastrålning vid mätning med gammaspektrometer
elektrisk
elektromagnetisk
gravimetrisk
georadar
inklinometermätning
magnetisk
provgrop
provpumpning
rör med filter
öppet rör, foderrör
seismisk
vattenförlustmätning (falling- resp constant head eller brunnförsök )

Mineral och sprickfyllnad
an
co
ep
fe
fs
ga
gf

andalusit
cordierit
epidot
järn
flusspat
granat
grafit

ho
jo
ka
kfsp
kl
kv
ky

hornblände
jord
kalcit
kalifältspat
klorit
kvarts
kyanit

le
of
ore
plag
si
su
ta

lera
ofylld
malmmineral
plagioklas
sillimanit
sulfider
talk

Gångbergarter
A
Ap
B
Db

Amfibolit
Aplit
Breccia
Diabas

Gö
M
P
Pf

Grönsten
Mylonit
Pegmatit
Porfyr
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Bilaga 1 Förkortningar

Berg och jord
Huvudord

Tilläggsord

B
Bl
Br

berg
blockjord
rösberg

Dy
Cs

dy
Misstänkt förorenad jord
enligt rutinbedömning i fält
fyllning
gyttja
kontakt, gyttja överst, lera
underst
grus
jord
lera
morän
block- och stenmorän
stenmorän
grusmorän
sandmorän
siltmorän
lermorän (moränlera)
mulljord (mylla, matjord)
sand
silt
skaljord
skalgrus
skalsand
stenjord
sulfidjord
sulfidlera
sulfidsilt
torv
lågförmultnad torv (tidigare
benämnd filttorv)
mellantorv
högförmultnad torv (tidigare
benämnd dytorv)
växtdelar (trärester)

F
Gy
Gy/Le
Gr
J
Le
Mn
BlMn
StMn
GrMn
SaMn
SiMn
LeMn
Mu
Sa
Si
Sk
Skgr
Sksa
St
Su
SuLe
SuSi
T
Tl
Tm
Th
Vx
t

(efter huvudord) torrskorpa,
t ex Let och Sit = torrskorpa
av lera resp silt

Skikt/lager

bl

blockig

dy
cs

dyig
lokalt förkommande
föroreningar

dy
cs

dyskikt
föroreningar finns som
tunnare skikt

gy
()

gy
()

gyttjeskikt
tunnare skikt

gr

gyttjig
något, t ex(sa)= något
sandig
grusig

gr

grusskikt

le

lerig

le

lerskikt

mu
sa
si
sk

mullhaltig
sandig
siltig
med skal

mu
sa
si
sk

mullskikt
sandskikt
siltskikt
skalskikt

st
su

stenig
sulfidjordshaltig

st
su

stenskikt
sulfidjordsskikt

t

torvskikt

vx

växtdelskikt

vx

med växtdelar

v

varvig, t ex vLe = varvig
lera (beteckningen varvig
bör förbehållas glaciala
avlagringar)

Tilläggsord är placerade före huvudord och så, att den kvantitativt större fraktionen står efter den mindre.
Skiktangivelsen står efter huvudordet. Exempel : sisaLe si = siltig, sandig lera med siltskikt.
Mineraljordarterna kan indelas i grupperna fin-, mellan- och grov-, resp f, m, och g, t ex Saf = finsand.
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Bilaga 1 Förkortningar

Berg- och jordparametrar
ED
Epm
σ´c
σ´k
fT
ID
τfu
τRV
τv
KD
ML
p0
p0m
p1
pl
pl*
qT
St
Stv
u
w
WL
wN
wp
VO
Vf

dilatometermodul (DMT)
pressometermodul (PMT (Menard))
förkonsolideringstryck (effektivt)
karakteristisk spänning (effektiv)
mantelmotstånd (areakorrigerat (CPT))
materialindex
odränderad skjuvhållfasthet
horisontal skjuvhållfasthet efter omrörning (från Vb)
okorrigerad skjuvhållfasthet (från Vb)
horisontellt spänningsindex (DMT)
kompressionsmodul
kontakttryck (DMT)
gränstryck (PMT)
expansionstryck (DMT)
gränstryck (PMT)
nettogränstryck (PMT)
spetsmotstånd (areakorrigerat (CPT))
sensitivitet
sensitivitet (från Vb)
portryck
vattenkvot
flytgräns
naturlig vattenkvot
plasticitetsgräns
initiell volym (PMT)
krypvolym (PMT)

Sammanfattande förkortningar
Fr
Ko
O
P
X

friktionsjord
oorganisk kohesionsjord
organisk jord
oorganisk eller organisk kohesionsjord
Beteckningen används när man ej kan skilja på dessa jordar.
används när jordart ej bestämts eller jord ej bedömts

Fr, Ko och O används när man genom neddrivningsmotstånd eller hörselintryck (eller av närliggande
provtagning) ej kunnat ange jordart. Kan även användas som sammanfattande beteckning vid provtagning.
Anmärkning:
Jord
jordskorpans lösa avlagringar (ej närmare definierade)
Jordart
klassificerad jord (enligt olika indelningssätt)
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Bilaga 1 Förkortningar

Övriga förkortningar
A
fb
GW
MkA, MkB, MkC
My
Ro
Sb
W

analys (speciell)
förborrning
grundvattennivå
inmätningsklass A, B och C enl. HMK-BA2
markyta
rotationsborrning (tidigare Rt)
sänkhammarborrning
fri vattenyta, portrycksnivå
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14072 PentaCon
Region Gotland

Biogas Gotland AB
Kv. Kalkonen 14 Hemse
Miljöteknisk jordprovtagning

Vid geotekniska undersökningar för planerad drivmedelsstation inom Kv. Kalkonen 14 Hemse påträffades en mindre lins
och med ringa utbredning både i plan och profil, till största del bestående av aska. På grund av detta utfördes miljöteknisk
provtagning av detta materail avseende semivolatila ämnen. Nedanstående tabell visar på att
inga förhöjda halter förekommer av analyserade ämnen.
Analysen medför också att ett stort antal andra föreningar skannas och i detta fall har olika slag
av naftalen påträffats, dock i låga till mycket låga halter som inte påverkar bedömningen.
Ordernr: T1417097 2014-10-03
ELEMENT

SAMPLE

Pkt 4 0,3-0,5 (aska/slagg)*

Riktvärde MKM

alifater >C10-C12

mg/kg

<20

500

alifater >C12-C16

mg/kg

<20

500

alifater >C16-C35

mg/kg

<20

1000

klorbensener, summa

mg/kg

<0.90

2**

PCB, summa

mg/kg

<0.70

0,2***

PAH, summa 16

mg/kg

2,4

PAH, summa cancerogena

mg/kg

1,6

PAH, summa övriga

mg/kg

0,85

PAH, summa L

mg/kg

<0.15

15

PAH, summa M

mg/kg

0,72

20

PAH, summa H

mg/kg

1,7

10

andra föreningar (semi-vol.)

detekt

*Till allra största del aska.
**Riktvärdet avser de mycket stabila tetra- och pentaklorbensener.
***Avser PCB-7 som antas utgöra 20% av PCB-tot., dvs. analyserat halt ligger minst 30% under detta.

Utförd provtagning och analys visar på låga till mycket låga halter av ingående ämnen, under de
generella riktvärdena för mindre känslig markanvändning som är tillämpligt för verksamhetsområden.
I samband med detta uttogs också ett asfaltprov för att utrön om beläggningen inom området bestod
av s.k.. tjärasfalt eller inte. I bifogat protokoll framgår att PAH-halterna ligger under riktvärdesnivån MKM.

Pkt 4

Utsnitt ur plan, tillhörande geoteknisk undersökning (2014-10-29).
Visby 2014-12-09
AB PentaCon
Stig Gustavsson
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Analys av material
Er beteckning

Pkt 4 0,3-0,5 (aska/slagg)

Provtagare
Provtagningsdatum

Anders
2014-09-25

Labnummer
O10618689
Parameter
alifater >C10-C12
alifater >C12-C16
alifater >C16-C35
klorbensener, summa
PCB, summa
naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren
dibens(ah)antracen
benso(ghi)perylen
indeno(123cd)pyren
PAH, summa 16*
PAH, summa cancerogena*
PAH, summa övriga*
PAH, summa L*
PAH, summa M*
PAH, summa H*
andra föreningar (semi-vol.)

Resultat
<20
<20
<20
<0.90
<0.70
<0.10
<0.10
<0.10
<0.10
0.18
<0.10
0.30
0.24
0.219
0.301
0.458
0.233
0.261
<0.080
0.13
0.110
2.4
1.6
0.85
<0.15
0.72
1.7
detekt

Osäkerhet (±)

0.07
0.12
0.10
0.088
0.120
0.183
0.093
0.104
0.05
0.044

Enhet
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg

Metod
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utf
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sign
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
INRO
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* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.

1

Metod
Paket Bygg-OJ-12A.
GC-MS Screening, semivolatila föreningar.
Alifater >C10-C12, >C12-C16, >C16-C35.
Summa klorbensener samt summa PCB-7.
PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.
Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen)
Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.
Ej det. betyder att man ej funnit andra föreningar vid genomgång av NIST-linjebibliotek.
Detk. betyder att man funnit och identifierat andra föreningar.
Rev 2013-10-14

Godkännare
Ingalill Rosén

INRO

1

1

Utf
För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma
MLA som SWEDAC är signatär till.
Laboratorierna finns lokaliserade i;
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa,
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.
Kontakta ALS Täby för ytterligare information.

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på
ungefär 95%.
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.

Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se

Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.
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SVOC screening
Report to the Certificate of Analysis PR14
R1453919
Sample PR145391953919-001
GC/MS screening of semivolatile compounds in solid
solid sample

Prague
10.2014
2014
Prague 3.10.

Client:
Client:

ALS Scandinavia, Sweden

Address:
Address:

Maskinvagen 2
Täby, Sweden
Sweden 183 53

Phone:
Phone:

852775200

Client sample name:
PR14
PR145391953919-001 = client sample name 618689

Laboratory:
Laboratory:

ALS Czech Republic, s.r.o.
Na Harfě 9/336
190 00 Prague 9

Project:
Project:

T1417097

Responsible:
Responsible:

Lubomír Pokorný – GCMS section supervisor
Radek Vyhnánek – GCMS section validation specialist

Analysis:
The sample was extracted and analyzed according to CZ_SOP_D06_03_157_3 Determination of
organic pollutants by gas chromatography method with MS detection.
Accredited results
results:
esults:
All accredited analytes are reported in the Certificate of Analysis.
GCGC-MS screening results:
The screening results (non-accredited) are summarized below. All significant peaks were identified
using NIST library and the identification was confirmed by the determination of retention (Kovacs)
indices. Results were semi-quantified using the most proximate deuterated standards that are
included in the standard SPIMFAB method.

SVOC screening results PR14
PR145391953919-001
001 = client sample name 618689
No.

NIST fit

1

89.1%

2

88.0%

3

82.1%

1-Methylnaphthalene

4

89.3%

2-Methylnaphthalene

91-57-6

7.281

1297

1308

exp

0.0487

5

89.0%

2.6@2.7-Dimethylnaphthalene

581-42-0

8.264

1409

1421

exp

0.0241

6

82.0%

1.4@2.3@1.5-Dimethylnaphthalene

571-61-9

8.556

1444

1457

exp

0.0147

exp) The RI

NIST

Analyte

CAS #

RT

RI CALC.

n-Butyl palmitate

111-06-8

13.747

2186

2157

1.7@1.3@1.6-Dimethylnaphthalene

575-37-1

8.386

1424

90-12-0

7.436

1315

comes from experimental determination of RI by measurement of a standard of this compound

RI NIST

RI source

Result (mg/kg)

1437

exp

0.0648

1327

exp

0.0513

0.476
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Analys av asfalt
Er beteckning

Pkt 1 och 2 (asfalt)

Provtagare
Provtagningsdatum

Anders
2014-09-25

Labnummer
O10618690
Parameter
kryomalning, semivolatila
naftalen
acenaftylen
acenaften
fluoren
fenantren
antracen
fluoranten
pyren
bens(a)antracen
krysen
bens(b)fluoranten
bens(k)fluoranten
bens(a)pyren
dibens(ah)antracen
benso(ghi)perylen
indeno(123cd)pyren
PAH, summa 16*
PAH, summa cancerogena*
PAH, summa övriga*
PAH, summa L*
PAH, summa M*
PAH, summa H*

Resultat
ja
0.36
0.14
0.024
0.241
0.984
0.371
0.512
0.593
0.275
0.565
0.582
0.082
0.296
0.024
0.120
0.056
5.2
1.9
3.3
0.52
2.7
2.0

Osäkerhet (±)

Enhet

0.14
0.04
0.010
0.072
0.295
0.111
0.154
0.178
0.082
0.170
0.174
0.024
0.089
0.007
0.036
0.017

mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
mg/kg
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1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Utf
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1
1

Sign
FREN
FREN
FREN
FREN
FREN
FREN
FREN
FREN
FREN
FREN
FREN
FREN
FREN
FREN
FREN
FREN
FREN
FREN
FREN
FREN
FREN
FREN
FREN
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CEG6BQ1QJ5

* efter parameternamn indikerar icke ackrediterad analys.
1

Metod
Paket OJ-1.
Bestämning av polycykliska aromatiska kolväten, PAH (16 föreningar enligt EPA) enligt metod baserad på US EPA
610, US EPA 3550 och ISO 13877.
Mätning utförs med HPLC med fluorescens- & PDA-detektion.
PAH cancerogena utgörs av benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
dibenso(ah)antracen och indeno(123cd)pyren.
Summa PAH L: naftalen, acenaften och acenaftylen.
Summa PAH M: fluoren, fenantren, antracen, fluoranten och pyren
Summa PAH H: benso(a)antracen, krysen, benso(b)fluoranten, benso(k)fluoranten, benso(a)pyren,
indeno(1,2,3-c,d)pyren, dibenso(a,h)antracen och benso(g,h,i)perylen)
Enligt nya direktiv från Naturvårdsverket oktober 2008.
Rev 2013-09-18
.

Godkännare
Fredrik Enzell

FREN

1

1

Utf
För mätningen svarar ALS Laboratory Group, Na Harfê 9/336, 190 00, Prag 9, Tjeckien, som är av det tjeckiska
ackrediteringsorganet CAI ackrediterat laboratorium (Reg.nr. 1163). CAI är signatär till ett MLA inom EA, samma
MLA som SWEDAC är signatär till.
Laboratorierna finns lokaliserade i;
Prag, Na Harfê 9/336, 190 00, Praha 9,
Ceska Lipa, Bendlova 1687/7, 470 03 Ceska Lipa,
Pardubice, V Raji 906, 530 02 Pardubice.
Kontakta ALS Täby för ytterligare information.

Mätosäkerheten anges som en utvidgad osäkerhet (enligt definitionen i "Guide to the Expression of Uncertainty in
Measurement", ISO, Geneva, Switzerland 1993) beräknad med täckningsfaktor lika med 2 vilket ger en konfidensnivå på
ungefär 95%.
Mätosäkerhet från underleverantör anges oftast som en utvidgad osäkerhet beräknad med täckningsfaktor 2. För
ytterligare information kontakta laboratoriet.
Denna rapport får endast återges i sin helhet, om inte utfärdande laboratorium i förväg skriftligen godkänt annat.
Resultaten gäller endast det identifierade, mottagna och provade materialet.
Beträffande laboratoriets ansvar i samband med uppdrag, se aktuell produktkatalog eller vår webbplats www.alsglobal.se
Den digitalt signerade PDF filen representerar orginalrapporten. Alla utskrifter från denna är att betrakta som kopior.
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13072

Kalkonen 14 Hemse (f.d. Gotlands Gummifabrik)
Region Gotland

Mifo fas 1 - Historisk inventering

Handläggare:

AB PentaCon
Södertorg 10, 621 57 Visby

Telefon 0498-27 90 85
Telefax 0498-24 74 15

Daniel Werkelin

Org nr 556539-6313
Säte Gotland
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1

Uppdrag och syfte

På uppdrag av Biogas Gotland har PentaCon utfört en historisk inventering avseende
rubricerad fastighet. Inventeringen har utförts enligt MIFO fas 1-modellen där man
utgår från tillgänglig information om aktuell bransch för det aktuella objektet. Data
insamlas om objektet via studier av bl.a. kartor, genomgång av arkiv och eventuellt ett
platsbesök med intervju med verksamhetsutövare och/eller fastighetsägare eller annan
relevant tillgänglig uppgiftslämnare. Den information som samlas in är bl.a.
verksamhetsbeskrivning, verksamhetshistorik, råvaruförbrukning och typ av använda
kemikalier, spridningsförutsättningar i mark och vatten och områdets skyddsvärde.
Uppgifterna ligger sedan till grund för en riskklassning och samlad riskbedömning.
Utifrån riskbedömningen i den orienterande studien ges rekommendationer om vilka
objekt och områden som eventuellt bör genomgå översiktliga undersökningar.
2011-05-11 tillstyrkte Byggnadsnämnden i Region Gotland (ärende nr. BN 2011/102)
ansökan om upprättande av detaljplan för fastigheten för att, utöver dagens användning
till industri, även möjliggöra en användning till handel och kontor. I Länsstyrelsens
yttrande (dat 2011-06-16) sägs att ”…det saknas ett bra underlag att bedöma
markföroreningarna. Länsstyrelsen anser därför att en orienterande studie och även
en översiktlig markundersökning ska genomföras som sedan får utvisa om en MKB
behövs för att avgöra om den ändrade markanvändningen är lämplig.”
Under arbetet med detaljplanen har det 2013 tillkommit önskemål om att etablera en
anläggning för försäljning av drivmedel för vägfordon inom fastigheten. Drivmedel
föreslås omfatta både gas, bensin och diesel. Drivmedelspumparnas läge är föreslaget
på den befintliga parkeringen, väster om huvudbyggnaden inom fastigheten, mellan
Bangårdsgatan och Ronevägen. Uppställningsplats för gasflak och plats för
underjordiska cisterner föreslås ligga norr om huvudbyggnaden inom fastigheten, i
anslutning till Bangårdsgatan (se figur 1).

Figur 1 - Planerad anläggning för försäljning av drivmedel inom Kalkonen 14.
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2

Områdesbeskrivning

Den aktuella fastigheten ligger i östra delen av Hemse på Gotland och begränsas i
söder av Ronevägen och i norr av Bangårdsgatan i norr (se figur 2).

Figur 2 - Kalkonen 14 begränsas av Ronevägen i söder och av Bangårdsgatan i norr.

Bild 1 – Vy från väster över parkeringsområdet framför huvudbyggnaden.
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3

Historik

På fastigheten har bedrivits industriverksamhet, gummiproduktion, genom Tekniska
Gummifabriken AB, Trelleborg Sigma AB och arbete med textilier i Hemse
Korsettfabriks regi (Amoda).
Huvudbyggnaden inom fastigheten uppfördes 1966 för Hemse Korsettfabrik AB.
1970 påbörjades gummiprodukstillverkning i lokalerna i samband med att Trelleborg
Sigma AB flyttade in. Produktionen har omfattat process av färdiglevererade
gummiblandningar. År 2000 processades ca 140 ton gummiblandning och 2008
processades ca 340 ton gummiblandning i den aktuella fabriken.
Byggnaden har byggts ut i etapper, bl.a. under åren 1972, 1986 och 1990. Trelleborg
Sigma AB flyttade och upphörde med sin verksamhet inom den aktuella fastigheten
2009.

4

Metodik

4.1

MIFO

Naturvårdsverket har tagit fram en metodik för hur man på ett enhetligt sätt inventerar
områden som misstänks vara förorenade – den sk. MIFO-metodiken
(Naturvårdsverket, rapport 4918). Metodiken är uppbyggd av fas 1 och fas 2. Detta
uppdrag har begränsats till inventering enligt MIFO fas 1. Fas 1 är en orienterande
studie där man söker i arkiv, utför platsbesök och genomför intervjuer med syfte att
bekräfta eller dementera misstankar om föroreningar. I inventeringen tar man hänsyn
till vilka typer av föroreningar och vilka nivåer de kan förväntas förekomma,
spridningsförutsättningar, känslighet samt skyddsvärde för området. Inventeringen
sammanfattas avslutningsvis i en riskklassning.
Det finns totalt fyra riskklasser där klass 1 innebär störst risk enligt nedan:
Riskklass 1: Mycket stor risk för människor och miljön
Riskklass 2: Stor risk för människor och miljön
Riskklass 3: Måttlig risk för människor och miljön
Riskklass 4: Liten risk för människor och miljön
Om det inventerade området hamnar i riskklass 1 eller 2 brukar den följas upp av en
inventering enligt MIFO fas 2 – översiktliga undersökningar. I MIFO fas 2 genomförs
en översiktlig provtagning för att återigen bekräfta eller dementera de misstankar om
föroreningar som fastställts i den första fasen.
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4.2

Historisk inventering och arkivsökningar

Sökningar i arkiv har utförts med syfte att hitta gamla dokument som beskriver
avfallshanteringen eller andra miljörelaterade ärenden som förekommit inom eller i
anslutning till den aktuella fastigheten.
De sökningar som gjorts sammanfattas i nedanstående tabell (tabell 2).
Arkiv
MIFO-databasen hos
Länsstyrelsen i Gotlands län.

Kontaktperson
Mattias Vejlens

Handlingar
Uppgifter om kända
förorenade områden.

Region Gotland

Claudia Maretic Castillo
och Sofia Lindvall

Miljörapporter och
tillsynsärenden från 1990talet och fram till
nedläggningen 2010.

Regionarkivet på Gotland

Berit Klintbom

Sökta bygglov inom
Kalkonen 14 i Hemse.
Åren före 1971 och åren
1971 och framåt.

AB PentaCon

Daniel Werkelin

Rapport avseende
provtagning av asfalt i
anslutning till Kalkonen 12
och 14.

Tabell 1 - Genomgångna arkiv avseende den historiska inventeringen.

I Länsstyrelsens MIFO-databas anges att fastigheten är placerad i branschklass 3
(klass 1 innebär högst risk och klass 4 lägst risk). Branschklassningen är en generell
bedömning.
På Region Gotland finns en omfattande dokumentation, huvudsakligen från 2000-talet,
med tillsynsärenden, miljörapporter mm.
På Regionarkivet har inga bygglovhandlingar återfunnits avseende Kalkonen 14.
AB PentaCon har utfört en asfaltprovtagning och analys av asfalt avseende PAH-halt i
anslutning till Ronevägen, söder om den aktuella fastigheten. Prover har visat på
mycket låga innehåll av PAH i asfalten på denna plats. Asfalten inom fastigheten kan
dock vara lagd vid ett annat tillfälle och kan därmed vara PAH-haltig i större
omfattning.

7 (12)

4.3

Intervju med tidigare anställd

I intervju med Kjell Hedin, som anställdes på gummifabriken i början av 1970-talet,
har nedanstående information framkommit.
Området kring fabriken har sedan starten varit hårdgjord med asfalt.
Kemikalieförvaring har skett i anslutning till särskilda förråd och containrar i östra
delen och öster om huvudbyggnaden. I den västra halvan av fabriken har ingen
kemikaliehantering skett enligt Kjell.
Innan fastigheten anslöts till fjärrvärmenätet skedde uppvärmning av lokalerna med
eldningsolja. Cisternen för oljan var en ovanjordscistern som var belägen invid norra
delen av byggnaden, mot Bangårdsgatan. Kjell känner inte till några situationer där
miljöincidenter inträffat eller spill förekommit till omgivningen.
Kjells uppfattning är att kemikaliehanteringen varit god inom Hemsefabriken.
Rengöring av verktyg skedde till en början med sandblästring, innan man började
använda tvättmetoder med vätska. I båda fallen har använd blästringssand respektive
använt tvättvatten transporterats bort från anläggningen som farligt avfall av särskild
speditör.
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5

Resultat

5.1

Allmänt

Textilproduktionen inom fastigheten bedöms inte ha varit miljöbelastande varför
endast produktionen av gummiprodukter tas med i denna historiska inventering.
Bland gummifabrikerna finns företag som sysslar med både blandning och vulkning
medan övriga köper färdiga gummiblandningar och endast har vulkning eller
motsvarande process (Naturvårdsverkets rapport, 4393). Hemsefabriken har endast
tagit emot ovulkade gummiblandningar för tillformning och vulkanisering under tryck.
Några av de huvudsakliga använda gummiblandningarna har varit etenpropengummi
(EPDM), klorpropengummi (CR) och styrengummi (SBR).
5.1.1

Processer

Förutom vulkning har olika ytbehandlingsprocesser av olika slag förekommit, för att
åstadkomma vidhäftning mellan olika gummimaterial eller mellan gummi och annat
material. Därutöver har vanlig rengöring av lokaler och utrustning utförts.
Vid vulkningen upphettas gummiblandningen till en temperatur på 140-220 grader där
gummit får sina elastiska egenskaper. Bland de viktigaste ytbehandlingsprocesserna
kan nämnas lösningsmedels-/klisterbehandling av gummi, avfettning av metall och
behandling med vidhäftningslösningar samt preparering av väv.
5.1.2

Föroreningar

Eftersom gummitillverkning är en relativt ”torr” verksamhet är utsläppen till vatten
volymmässigt relativt små. Det är i huvudsak fråga om olika rengöringsvatten samt
kylvatten. Utsläpp till luft av lösningsmedel och vulkrök bedöms vara de viktigaste
föroreningarna inom branschen. Det kan även finnas en viss risk för spridning av
gummikemikalier i naturen från eventuell lagring av råvaror eller avfallshantering.
Lokala markföroreningar kan tänkas uppstå vid deponier för kasserade
gummiprodukter och annat avfall, eller vid lagring av kemikalier (råvaru- eller
avfallskemikalier) i samband med läckage och olyckshändelse. Vid några
gummifabriker har det tidigare förekommit avfallsdeponering (främst kasserat gummi)
inom fabriksområdet. Från en sådan deponi har man observerats läckage av bly vilket
torde kunna härröra antingen från blyföroreningar som använts i vissa
gummiblandningar eller från s.k. blyvulkning.
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6

Riskklassning

6.1

Föroreningarnas farlighet

Ämnen som har hanterats inom den aktuella fastigheten, förutom de färdiga
gummiblandningarna, är bl.a. etanol, metyletylketon 1, alkaliska rengöringsmedel,
vattenbehandlingskemikalier, bromsvätskor, släppmedel, avfettningsmedel
(lösningsmedelsbaserade), cyanoakrylatlim (snabblim), låsvätskor, smörjoljor mm.
Kunskapen om hur kemikalier omvandlas vid gummitillverkning och vad som sker
med dem vid användning och nedbrytning är liten. Därmed är det svårt att veta vilka
effekter kemikalierna får på miljön. Gummifabriker har enligt branschkartläggningen
bedömts till riskklass 3.
Farliga ämnen och kemikalier har inom fabriken hanterats i enlighet med uppsatta
miljöprogram för det tillverkande företaget. Särskilda utrymmen har varit anordnade
för kemikalier och farliga ämnen. Ämnen som, vid kontakt, kan reagera med varandra
har hållits åtskilda. Hanering av farligt avfall, i huvudsak tvättvatten, spillolja och
övrigt produktionsavfall, har hanterats av en extern aktör (Translast/Ragnsells).
Respektive ämnes farlighet kan översiktligt utläsas av nedanstående tabell (tabell 1).
Låg
Järn

Måttlig
Metallskrot

Papper
Trä

Alifatiska kolväten

Hög
Aromatiska
kolväten
Lösningsmedel
Styren
Smörjoljor

Mycket Hög
Bly 2

Tabell 2- Bedömning av föroreningarnas farlighet för ämnen hanterade inom Kalkonen 14.

1

Metyletylketon används bl.a. som lösningsmedel inom färg- och lackindustrin.
Det är osäkert om bly förekommit i hanteringen i denna fabrik. Enligt uppgifter från Kjell Hedin har
troligtvis inte bly använts.
2
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6.2

Föroreningsnivå

Nivån av föroreningar i den omgivande marken eller i grundvattnet förväntas vara låg.
Inga uppgifter om läckage eller information om att material eller kemikalier deponerats
lokalt inom fastigheten har påträffats.
Byggnaden inom fastigheten har klassats fri från PCB (2008) och har enligt muntliga
uppgifter från en tidigare anställd ingen asbest i lokalerna 3.
I Trelleborgs egen miljöbedömning, som utfördes i samband med flytten från
lokalerna, ansågs miljöriskerna generellt vara låga. Bl.a. hänvisades till den separata
kemikaliehanteringen och att inga underjordiska cisterner fanns inom fastigheten.
Bolagen som bedrivit verksamhet inom fastigheten har under åren inte fått några
allvarliga synpunkter eller påpekanden av respektive tillsynsmyndighet. Trelleborg
Industrial Productions AB hade dessutom en fristående periodisk miljöbedömning av
företaget (utfördes av Aquakonsult AB i Spånga) där den generella slutsatsen i
respektive tillgänglig miljörapport var att företagets störningar på den yttre miljön var
små och riskerna för omgivningen var liten. Tillämpliga regelverk har generellt följts
av det tillverkande bolaget.
6.3

Spridningsförutsättningar

Spridningsförutsättningarna inom området bedöms vara måttliga till stora. Jorden
bedöms vara en fyllningsjord av friktionsjord på moränjord direkt på kalkstensberget.
Jordmäktigheten bedöms, med ledning av SGU:s kartunderlag, vara liten.
6.4

Känslighet och skyddsvärde

Hela Gotland är av riksintresse enligt 4 kap 1 och 2 § miljöbalken (MB). I huvudsak
anger dessa paragrafer att turismens och friluftslivets intressen särskilt skall beaktas
vid bedömningen av tillåtligheten av exploateringsföretag eller andra ingrepp i miljön.
Det aktuella området är klassat som industrimark varför friluftslivets intressen redan
har beaktats.
Inga övriga skyddsvärda områden eller naturtyper har identifierats. Omgivningarna
består bostadsområden, utom i öster där fastigheten gränsar till industrilokaler och
lager. Skyddsvärdet bedöms vara måttligt. Området är i dag detaljplanelagt som
industriområde men restaurangverksamhet förekommer inom fastigheten. Fastigheten
är ansluten till kommunalt vatten och avlopp. Närmaste kommunal vattentäkt ligger i
Alva, ca 4 km söder om den aktuella fastigheten. Närmaste mindre vattentäkt (okänd
användning, troligtvis bevattning) ligger ca 200 meter från fastigheten.

3

Uppgifter från Trelleborg Industrial Productions Sweden AB – Miljöbedömning i samband med
flytten från lokalerna (Environmental due dilligence, dat. 2009-10-01).
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6.5

Samlad riskbedömning – riskklassning

Här görs en samlad bedömning av de risker för människa och miljö som det aktuella
objektet medför i dag och i framtiden. En sammanvägning görs i den samlade
bedömningen av föroreningarnas farlighet, föroreningsnivån, spridningsförutsättningar
samt känsligheten/skyddsvärdet för objektet.
Bedömningen resulterar i att objektet inordnas i någon av de fyra riskklasserna:
Klass 1 - Mycket stor risk
Klass 2 - Stor risk
Klass 3 - Måttlig risk
Klass 4 - Liten risk
Sammantaget riskklassas det aktuella området inom Kalkonen 14 till riskklass 4 enligt
MIFO-metodiken, liten risk för människa och miljö
Eventuella föroreningars farlighet är måttliga eller höga (det är osäkert om bly har
använts i fabriken). Föroreningar i anslutning till gummifabriker kan i vissa fall bero
på egna deponier av kasserat gummi. Det finns dock i detta fall inget som tyder på att
det skulle finnas en lokal deponi inom fastigheten. Föroreningsnivåerna bedöms därför
vara små eller måttliga.
Spridningsförutsättningarna bedöms vara måttliga till stora då jorden bedöms vara en
fyllningsjord av friktionsjord på moränjord direkt på kalkstensberget. Jordmäktigheten
bedöms, med ledning av SGU:s kartunderlag, vara liten.
Känsligheten och skyddsvärdet för det aktuella området bedöms vara måttligt.
Omgivningarna består bostadsområden, utom i öster där fastigheten gränsar till
industrilokaler och lager. Området är i dag detaljplanelagt som industriområde.
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7

Sammanfattning och rekommendationer

Enligt MIFO-metodiken bedöms risken för människors hälsa och miljö vara liten i och
med att lite tyder på att en lokal deponi finns inom fastigheten och att andra potentiella
föroreningar anses vara av en begränsad omfattning. Sammantaget riskklassas området
till riskklass 4 enligt MIFO-metodiken.
Om det inventerade området hamnar i riskklass 1 eller 2 brukar den följas upp av en
inventering enligt MIFO fas 2 – översiktliga undersökningar. I MIFO fas 2 genomförs
en översiktlig provtagning för att återigen bekräfta eller dementera de misstankar om
föroreningar som fastställts i den första fasen. I detta fall, för Kalkonen 14 i Hemse,
bedöms inte en MIFO fas 2 vara nödvändig (med utgångspunkt från det underlag som
presenteras i denna rapport).
Dock skall det noteras att asfalten inom fastigheten kan innehålla PAH-föroreningar
som kan kräva speciell hantering av i samband med ombyggnationer.
Avseende önskemålen och planering för en drivmedelsanläggning för vägfordon inom
fastigheten så skall sedvanlig uppmärksamhet i entreprenadskedet göras för eventuella
markföroreningar inom industrifastigheten. Provtagning av asfalt med avseende på
PAH-innehåll bör utföras innan entreprenadstart.

Visby 2013-10-21

Daniel Werkelin
AB PentaCon
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metangasdrivna fordon
Vägledning vid tillståndsprövning
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Förord
Tankstationer för metangasdrivna fordon är tillståndspliktiga enligt lagen
(2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor. Tillstånd söks hos den
kommun där tankstationen ska byggas.
-

Denna vägledning är till för dig som ska hantera en tillståndsansökan
till tankstationer för metangasdrivna fordon.

I kapitel 6 redovisas även ett antal tillbud och olyckor som skett på
tankstationer för metangasdrivna fordon.
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1. Metangas som
fordonsbränsle
Metangas är lättare än luft, vilket innebär att den stiger om den läcker ut. Den
kan lätt antändas i en blandning med luft med mellan ca 5 och 15 % metan.
Gasen förvaras under högt tryck (upp till 250 bar övertryck) i gaslager
bestående av flera cylinderformade tryckkärl.
Metan som fordonsbränsle har funnits i Sverige sedan 1990-talet. I fordonen
tankas gasen upp till 230 bar. I bland annat standarder används 260 bar som
högsta tryck i fordonstankarna. Det finns dock äldre gasfordon som är
konstruerade för endast 230 bar, och tills dessa har fasats ut är det 230 bar
som gäller som högsta tillåtna tankningstryck på publika tankstationer i
Sverige.
Metan som fordonsbränsle kan kallas för fordonsgas, biogas, naturgas eller
CNG. Observera att man med motorgas avser gasol som fordonsbränsle. Detta
är ett annat bränsle som är ovanligt i Sverige, men vanligt på andra håll i
Europa.

1.1 Tankstationer för metangasdrivna fordon
En tankstation för metangas består i huvudsak av en leveranspunkt, en
kompressorbyggnad och en eller flera dispensers.
Ofta levereras metangasen via mobila gaslager med tryck upp till 250 bar
övertryck. Ett sådant gaslager kan ha en behållarvolym på runt 10000 liter. I
vissa fall levereras gasen direkt via ledning, vanligtvis med tryck 4 bar.
Kompressorbyggnaden är vanligtvis uppdelad i flera brandtekniskt avskiljda
rum. Ett för ett stationärt gaslager, ett för kompressorer, samt ett med övrig
utrustning (t.ex. el- och styrutrustning).
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Dispenser

En dispenser är den utrustning med vilken man tankar fordonet (motsvarande
en bensinpump). Den tar gas från det stationära gaslagret, som i sin tur fylls på
av kompressorerna.

1.2 TSA 2010
Tankstationer för metangasdrivna fordon byggs i Sverige idag enligt Energigas
Sveriges Anvisningar för tankstationer, TSA 2010. Anvisningen är framtagen av
fordonsgasbranschen och visar ett säkert sätt att bygga, driva och kontrollera
tankstationer för metangasdrivna fordon som uppfyller lagstiftningens krav.
Anvisningen har granskats av berörda myndigheter (Vägverket,
Arbetsmiljöverket, Elsäkerhetsverket, Naturvårdsverket och MSB).
Denna vägledning visar hur en tankstation kan kontrolleras i samband med
tillståndsprövning, med utgångspunkt från TSA 2010. En del av de avstånd
som anges har sitt ursprung i MSB:s allmänna råd (SÄIFS 1998:7)
Observera att TSA 2010 endast visar en möjlig lösning för hur man kan bygga,
driva och kontrollera en tankstation, som inte utesluter andra lösningar.
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2. Kontroll av planerad
anläggning
Detta kapitel tar upp de kontrollpunkter som vanligtvis hör till kontrollen av
den planerade anläggningen, dvs. själva tillståndsansökan.
Följande uppgifter och handlingar ska finnas i ansökan om tillstånd:
•

Beskrivning av anläggningen

•

Hanterad mängd metangas (och eventuell annan brandfarlig vara)

•

Uppgift om föreståndare (se dock kap. 4.1)

•

Klassningsplan (se kap. 4.8 Explosionsskyddsdokument)

•

Plankarta där avstånd till omgivande bebyggelse framgår

•

Skiss över stationsområdet där avstånd mellan olika anläggningsdelar
liksom ledningsdragning framgår

•

Ritningar över byggnader, där ventilation av rum med gasutrustning
framgår, även fasadritningar

•

Uppgift om brandteknisk klass hos väggar, dörrar och eventuell mur

•

Drift- och skötselinstruktioner (se dock kap. 4.3)

•

Riskutredning enligt 7 § lagen om brandfarliga och explosiva varor (se
dock kap. 2.1 nedan)

2.1 Riskutredning
För en tankstation som byggs och drivs enligt TSA 2010 kan den riskutredning
som krävs enligt lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
anses vara gjord. Sökanden ska då bifoga en ifylld blankett, ”Åtagande att följa
TSA 2010”, till ansökan om tillstånd. Blanketten finns att ladda ned på
www.energigas.se/Publikationer/Blanketter.aspx. Genom att fylla i blanketten
åtar man sig att bygga, kontrollera och driva sin anläggning enligt TSA 2010.
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2.2 Avstånd mellan stationen och byggnad
eller verksamhet utanför anläggningen
Följande minsta avstånd gäller mellan gaslager och byggnader och verksamhet
utanför stationsområdet. Om avstånden går in på annans fastighet bör servitut
övervägas. Risken är annars att en ny byggnad på grannfastigheten hamnar för
nära stationen, som då får stängas ner. Volymen avser gaslagrens geometriska
volym (”vattenvolym”).

Del av stationen

Byggnad i allmänhet,
antändbart material eller
brandfarlig verksamhet

Gaslager (liter)

Meter

Meter

meter

60 < V ≤ 1000

3(b)

25(b)

100

1000 < V ≤ 4000

6(a)

25(a)

100

25(a)

50(a)

100

6(a)

25(a)

100

V > 4000
Dispenser(e)

Material med stor
brandbelastning(c)

Utgång från
svårutrymd
lokal(d)

Tabell 1: Avstånd mellan gaslager och byggnad/verksamhet utanför anläggningen
a) Får halveras med brandteknisk avskiljning EI 60.
b) Inget avstånd krävs med brandteknisk avskiljning EI 60.
c) Material med stor brandbelastning: T.ex. brädgård, däckupplag, cistern för
brandfarlig vätska eller gas ovan mark.
d) Svårutrymd lokal: T.ex. skola, sjukhus, daghem, lokal avsedd att inrymma en
publik (t.ex. teater, biograf).

2.3 Avstånd mellan tankstationens delar
Följande tabell anger minsta avstånd mellan gaslager och andra delar inom
stationsområdet. Avstånden räknas dels från stationärt gaslager, dels från
uppställningsplats för mobila gaslager.
Gaslagrets
geometriska
volym V
liter

Byggnad, kompressor(c),
annat gaslager(d), antändbart
material eller annan
brandfarlig verksamhet

Större fordon
uppställda för
tankning eller
parkerade

Personbilar
uppställda för
tankning eller
parkerade

Meter

meter

meter

60 < V ≤ 1000

3(b)

8(b)

6(b)

1000 < V ≤ 4000

6(a)

8(a)

6(a)

12(a)

8(a)

6(a)

V > 4000

Tabell 2: Avstånd mellan tankstationens delar
a) Får halveras med brandteknisk avskiljning EI 60.
b) Inget avstånd krävs med brandteknisk avskiljning EI 60.
c) Inget avstånd krävs mellan gaslager och kompressor med brandteknisk avskiljning EI 120.
d) Inget avstånd krävs mellan mobila gaslager. Inget avstånd krävs mellan
stationärt och mobilt gaslager med brandteknisk avskiljning EI 120.
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2.4 Avstånd mellan elledning och klassat
område
Tabellen nedan anger minsta avstånd mellan klassat område och elledning,
med hänsyn till risken för elektrostatisk uppladdning. Observera att tabellen
anger horisontella avstånd (dvs. avstånd sett rakt uppifrån).
Konstruktionsspänning

Avstånd till klassat område

kV

meter

12,0—72,5

15

82,5

30

145-170

30

245

45

420

60

Tabell 3: Avstånd mellan elledning och klassat område

2.5 Avstånd mellan tankstation och väg
Tabellen nedan visar godtagbara avstånd mellan tankstation och väg.
Alternativt kan vägräcken efter utredning medföra att kortare avstånd tillåts.
Högsta tillåtna hastighet

Avstånd

km/h

Meter

50

10

60-70

15

80-90

20

100-110

25

Tabell 4: Avstånd mellan tankstation och väg

2.6 Avstånd mellan tankstation och järnväg
Det är vanligtvis järnvägens konstruktionsspänning som avgör avståndet. Vid
15 kV (elektrifierad järnväg) blir avståndet 15 meter mellan närmaste spårmitt
och klassat område. Detta förutsätter att spåret är rakt och utan växlar, dvs. att
risken för urspårning är låg. I annat fall måste utredning med eventuella
åtgärder utföras.

2.7 Avstånd vid samlokalisering
Följande tabell anger förbudsområde samt minsta avstånd mellan gaslager
respektive dispenser och delar av t.ex. bensinstation. Med mätarskåp avses
fyllningsanordning för vätska (t.ex. bensinpump). Motsvarigheten för gas kallas
dispenser.
Om delar av tankstationen förläggs inom förbudsområdet kan det innebära att
bensinstationen måste stänga ned sin verksamhet vid reparation och underhåll
av tankstationen.
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Förbudsområde
meter

Avstånd till
gaslager

Avstånd till
gaslager

> 4000 liter

≤ 4000 liter

meter

meter

meter

12

Mätarskåp för brandfarlig vätska
klass 1

12

6(a)

6(a)

X(b)

Pejlförskruvning till cistern för
brandfarlig vätska klass 1

12

3(a)

3(a)

1,5

Avluftningsrörs mynning för
cistern med brandfarlig vätska
klass 1

-

6(a)

6(a)

6

Stationsbyggnad (B-byggnad)

-

12(a)

6(a)

6

Stationsbyggnad (A-byggnad)

-

25

(a)

(a)

6

Förråd (C-byggnad) med
brandfarlig vara

-

12(a)

6(a)

3

12

25(a)

12(a)

3

3

-

-

-

Bensinavskiljare
Miljöstation för farlig avfall

-

12

(a)

12

(a)

Lossningsplats för tankfordon
brandfarlig vätska klass 1

Cistern med brandfarlig vätska
klass 1 ovan mark(c)

25

(a)

Avstånd
till
dispenser

6

12

(a)

Tabell 5: Avstånd vid samlokalisering
a) Får halveras med brandteknisk avskiljning EI 60
b) Dispenser för fyllning av metangas klassas vanligtvis som zon 2, medan
mätarskåp klassas som zon 1. Minsta avstånd mellan dispenser och
mätarskåp kan behöva bedömas beroende av Ex-klassning av dessa.
Dispenser för metangas kan anpassas och klassas som zon 1.
c) För cistern under mark krävs inget minsta avstånd.

För mer information om bensinstationer, MSB:s handbok om bensinstationer.
Denna finns att ladda ned på www.msb.se.

Samlokalisering med bensinstation.
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2.8 Ledningsdragning
Ledning i mark ska vara utmärkt i terrängen, med antingen skyltar eller
märkband nedgrävda ovanför ledningen. Täckningsdjupet ska vara minst 1
meter.
Tabellen nedan anger minsta tillåtna avstånd mellan gasledning i mark och
olika objekt. För ledningar ovan mark räcker en rördiameter, men de ska vara
skyddade mot påkörning. Mellan gasledningar som tål samma tryck, och som
är del av samma installation (t.ex. dispenser eller gaslager) är en rördiameter
tillräckligt avstånd även i mark.
Objekt
Byggnad inom stationsområdet
Byggnad utanför stationsområdet (ledning upp till DN 25)
Byggnad utanför stationsområdet (ledning över DN 25)
Annan gasledning i mark
Ledning i mark med vätska för vilken gasledningen
saknar full beständighet
Cistern i mark med vätska för vilken gasledningen saknar
full beständighet
Vattenledning, tryckavloppsledning

Avstånd(a)
meter
2
6(b)
16(b)
0,3 (0,1)
3(c) (1)
3
0,3 (0,1)

Självfallsavloppsledning, fjärrvärmeledning, kabelkanal,
kabelskyddsrör, kanalisation (ej gastätt)

1 (1)

Självfallsavloppsledning, fjärrvärmeledning, kabelkanal,
kabelskyddsrör, kanalisation med gastätt skyddsrör

0,3 (0,1)

Lågspänningskabel i mark (<1 kV), telekabel

0,3 (0,3)

Högspänningskabel i mark (≥1 kV)

0,5 (0,5)

Tabell 6: Avstånd mellan gasledning i mark och olika objekt.
a) Avstånd mellan ledningar avser parallell förläggning. Siffror inom parentes
avser minsta avstånd vid korsande ledningar.
b) Halveras om ledningen har grävskydd utfört enligt TSA 2010.
c) 0,3 meter om någon av ledningarna är förlagda i gastätt skyddsrör.

Ledning kan förläggas i ränna och räknas då som förlagd ovan mark (se ovan).
Rännan ska vara skyddad med lock, ventilerad och dränerad. Ledningen ska
vara fäst på stöd med högst 1 meters mellanrum.

2.9 Inhägnader
Vanligtvis är det bara uppställningsplatser för mobila gaslager som behöver
vara inhägnade. Staket eller mur med en höjd på minst 2 meter är tillräckligt.
Kompressorbyggnad med låsta dörrar anses ha tillräckligt skydd mot obehörigt
tillträde och behöver därför ingen inhägnad.
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2.10 Risk för påkörning
Påkörningsskydd ska finnas vid dispenser. Detta kan utgöras av ett minst 10 cm
högt betongfundament. Pumpöns kortändar ska ha påkörningsskydd utöver
detta om dispensern annars står oskyddad.
Påkörningsskydd ska finnas mellan uppställningsplatser för mobila gaslager.
Detta kan utgöras av en minst 10 cm hög betongkant, eller ett stabilt räcke.
Interna körvägar och omgivande trafik kan innebära att ytterligare
påkörningsskydd krävs.

Kompressorbyggnad innehållande gaslager, elrum och kompressorrum.

2.11 Ventilation
Utrymmen där brandfarlig gas hanteras, t.ex. gaslagerrum och
kompressorrum, ska vara väl ventilerade. Ventilationen kan vara mekanisk
eller naturlig. Naturlig ventilation innebär att det ska finnas
ventilationsöppningar uppe vid tak och nere vid golv, diagonalt i rummet.
Ventilationsöppningarna ska minst vara 1 % av utrymmets golvarea.

2.12 Nödstopp
Manöverdon för nödstopp ska finnas vid dispenserfundament, mobila gaslager
och kassa om sådan finns. Dessa ska kopplas samman med eventuella
nödstopp för andra drivmedel.
Manöverdon för nödstopp för kompressorinstallationen ska finnas i och utanpå
kompressorbyggnaden. Dessa behöver inte kopplas samman med nödstopp för
andra drivmedel.

2.13 Mobila gaslager
Underlag för uppställningsplats för mobila gaslager ska vara av obrännbart
material (ej asfalt). Rangering (omlastning) av mobila gaslager är en del av
transporten och går därför under reglerna för transport av farligt gods, ADR.
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Mobila gaslager som är under transport ska inte inkluderas i tillståndet.
Rangering kan ske på två olika sätt:
1.

De mobila gaslagren lastas av tillfälligt på en särskilt utsedd plats
medan de som ska bytas flyttas bort och ställs upp tillfälligt även
dessa. Detta förutsätter att en skriftlig instruktion tagits fram för hur
rangeringen ska gå till.

2. Alternativet är att alltid ha en tom uppställningsplats, vilket innebär
att tillståndet ska gälla för färre mobila gaslager än antalet
inkopplingar.
Konstruktion och kontroll av mobila gaslager går också under ADR-reglerna,
och tas därför inte upp i tillstånd enligt LBE.

Mobilt gaslager, även kallat gasflak eller MEG-container.
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3. Tillstånd
När ansökan är komplett skickar du ett mottagningsbevis till sökanden. Du har
då tre månader på dig att meddela om tankstationen får tillstånd eller inte.
Om ansökan visar att lagstiftningens krav för den planerade stationen är
uppfyllda kan du skriva ut ett tillstånd.
Observera att den installationskontroll som krävs enligt föreskrifterna om
tankstationer för metangasdrivna fordon (se kap. 4.8) förutsätter metangas i
systemet. Detta medför en särskild punkt i tillståndet enligt nedan.
Skriv i tillståndet:
-

Att föreståndare ska vara utsedd innan anläggningen tas i drift (såvida
inte sådan redan utsetts)

-

Att drift- och skötselinstruktioner på svenska ska presenteras innan
anläggningen tas i drift (såvida de inte redan presenterats)

-

Att brandfarlig vara får tas in i anläggningen inför installationskontroll
enligt SÄIFS 1998:5, men att anläggningen då i övrigt ska vara
färdigställd och kontrollerad så långt som möjligt. Anläggningen får
inte tas i drift förrän protokoll från installationskontrollen har
redovisats.

Om du anser att anläggningen behöver avsynas innan den tas i drift ska även
detta villkoras i tillståndet. En tankstation för metangas bör avsynas då den är
en komplex och publik anläggning. Det är då lämpligt att skriva att brandfarlig
vara inte får tas in i anläggningen förrän tillståndsmyndigheten beslutat om
detta.
Tillstånd ska vara tidsbegränsat. Vanligtvis väljer man 12 år, eller synkroniserar
tillståndstiden med befintligt tillstånd (t.ex. för bensinstation).
Villkoren i tillståndet kontrolleras vid avsyningen. Att uppfylla lagstiftningens
krav är inget villkor, därför skriver du inte det i tillståndet.
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4. Kontroll av färdig anläggning
Vissa handlingar kan redovisas som kompletteringar i efterhand, eller vid
avsyning om sådan villkorats i tillståndet. I detta kapitel listas de kontroller
som ofta utförs efter att tillstånd meddelats, samt de kontroller som utförs på
plats vid en avsyning.
Observera att anmärkningar ska ha stöd i lagstiftningen om brandfarliga och
explosiva varor. Vid avsyning, använd gärna checklistan i bilaga 1.

4.1 Föreståndare och kompetens
Föreståndare och ställföreträdare ska anmälas skriftligt till
tillsynsmyndigheten. Kravet är att det ska finnas minst en föreståndare, men i
praktiken förutsätts att man har en ställföreträdare, i de fall den ordinarie
föreståndaren inte är tillgänglig (t.ex. vid semester, sjukdom). Det är vanligt att
föreståndare redovisas efter att sökanden fått tillstånd. Detta bör då villkoras i
tillståndet, och vara redovisat innan anläggningen tas i drift.
Föreståndarna ska ha tillräcklig kompetens. Hur de fått sin kompetens är
oväsentligt, men vanligtvis har personen genomgått en föreståndarkurs. Andra
har gedigen erfarenhet.
En skriftlig delegering från tillståndshavaren ska finnas som beskriver
arbetsuppgifter och ger föreståndarna de befogenheter som behövs.
Observera att samma krav ställs på föreståndare och ställföreträdare.

4.2 Hantering av tillbud och olyckor
Instruktioner för hur tillsynsmyndigheten ska underrättas om tillbud och
olyckor ska finnas. Blankett för rapportering finns t.ex. på Energigas Sveriges
hemsida, www.energigas.se/Publikationer/Blanketter.aspx.

4.3 Drift- och skötselinstruktioner
För att upprätthålla en godtagbar skyddsnivå krävs skriftliga instruktioner för
driftsättning, drift och skötsel (digitalt är godtagbart). Det är vanligt att dessa
redovisas efter att sökanden fått tillstånd. Detta bör då villkoras i tillståndet,
och vara redovisat innan anläggningen tas i drift.
4.3.1

Driftsättningsinstruktioner

Driftsättningsinstruktionerna för en tankstation för metangasdrivna fordon ska
visa hur den luftfyllda tankstationen driftsätts och omfatta:
•

Flödesschema över tankstationens metangasförande delar

•

Ritning över placeringen av tankstationens metangasförande delar

•

Uppgift om att endast föreståndaren får beordra driftsättning
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•

Antingen uppgift om att stationen ska stängas för allmänheten under
driftsättningen eller hur kvävgasfyllning går till (kvävgasfyllning ska
dock alltid utföras om risken berör område utanför stationen)

•

Beskrivning steg för steg hur anläggningen driftsätts

•

Beskrivning steg för steg vilka kontroller som ska göras under
driftsättningen

•

Kriterier för när driftsättningen är klar och uppgift om att endast
föreståndaren får förklara anläggningen driftsatt

Driftsättningsinstruktionen ska vara skriven helt på svenska. Den ska vara
välstrukturerad och finnas samlad i pärm eller elektroniskt.
Komponentbeteckningar i instruktionerna ska vara samma som på
märkbrickorna. Enheter i instruktionerna ska vara samma som på
instrumenten. Kvävgasanslutningspunkten, om sådan finns, ska vara tydligt
beskriven.
4.3.2

Driftinstruktioner

Driftinstruktionerna för en tankstation för metangasdrivna fordon ska visa hur
tankstationen hanteras under drift och omfatta:
•

Flödesschema över tankstationens metangasförande delar

•

Skiss över placeringen av tankstationens metangasförande delar

•

Beskrivning steg för steg hur anläggningen drivs när den är fylld med
metangas

•

Beskrivning av vilka kontroller som ska göras under driften

•

Kriterier för när driften ska avbrytas

•

Åtgärder vid felfall

Driftinstruktionen ska vara skriven helt på svenska. Den ska vara
välstrukturerad och finnas samlad i pärm eller elektroniskt.
Komponentbeteckningar i instruktionerna ska vara samma som på
märkbrickorna. Enheter i instruktionerna ska vara samma som på
instrumenten.
4.3.3

Skötselinstruktioner

Skötselinstruktionerna (även kallat underhållsinstruktioner) för en tankstation
för metangasdrivna fordon ska visa hur stationen ska underhållas på kort och
lång sikt och omfatta:
•

Flödesschema över tankstationens metangasförande delar

•

Skiss över placeringen av tankstationens metangasförande delar

•

Beskrivning av vilka regelbundna underhållsarbeten och kontroller som
ska göras och hur ofta. Beskrivningen ska delas in i tidsenheter så att
det framgår vad som ska göras per dag, per vecka, per månad och per år

Skötselinstruktionen ska vara skriven helt på svenska. Den ska vara
välstrukturerad och finnas samlad i pärm eller elektroniskt, men för
detaljbeskrivning av hur ett underhållsarbete eller ett kontrollmoment går till
får man hänvisa till respektive tillverkares instruktioner om de är på svenska
och hänvisningen görs mycket tydligt till pärm och sida.
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Komponentbeteckningar i instruktionerna ska vara samma som på
märkbrickorna. Enheter i instruktionerna ska vara samma som på
instrumenten.

4.4 Tryck- och täthetsprovning
Ledningar, behållare och cisterner för brandfarlig gas ska vara täta. För de
delar som omfattas av installationsbesiktning av ackrediterat tredjepartsorgan
enligt AFS 2005:3 (Arbetsmiljöverkets föreskrifter om besiktning av trycksatta
anordningar) ska protokoll redovisas från sådan besiktning.

Stationärt gaslager i kompressorbyggnad

Vid tryck över 200 bar gäller att alla tryckkärl och rörledningar över DN 25*
omfattas av kravet på installationsbesiktning enligt AFS 2005:3 (se diagram 1
och 6 i AFS 2005:3). Detta gäller dock inte för aggregat. Kompressorbyggnaden
är ofta CE-märkt som ett aggregat enligt AFS 1999:4 (tryckkärlsdirektivet,
97/23/EG), och de kontroller som detta innebär anses då vara tillräckliga.
Försäkran om överensstämmelse med kraven i tryckkärlsdirektivet ska då
redovisas.

DN = nominell diameter. Dimensionslös enhet för rörledningar. DN 25 motsvarar
en inre rördiameter på 33,7 mm.
*

18

För övriga delar kan tillståndshavaren själv göra kontrollen, utan krav på
kontroll av tredjepart. Protokoll från tryck- och täthetskontroll ska redovisas
för dessa delar.
Svetsade rörfogar ska kontrolleras med röntgen (en typ av oförstörande
provning). För ledning ovan mark eller i ränna räcker att 10 % av rörfogarna
kontrolleras, för ledning i mark ska samtliga rörfogar kontrolleras. Protokoll
från röntgenkontroll ska redovisas.

4.5 Gasledning i mark
Gasledning i mark ska vara skyddad mot korrosion. Ledningar med tryck upp
till 10 bar kan vara av plast, då anses skyddet mot korrosion vara tillräckligt.
Ledningar av stål ska uppfylla kraven i någon av de standarder som redovisas i
tabellen nedan. För varje stålkvalitet anges tre olika standarder som innehåller
motsvarande krav (svensk/europeisk/nordamerikansk). Ledningarna ska vara
märkta med någon av dessa standarder.
Standarder för ledning i mark
SS 2343 / EN 1.4436 / 316
SS 2348 / EN 1.4404 / 316L
SS 2353 / EN 1.4432, 1.4435 / 316L
SS 2350 / EN 1.4571 / 316Ti
Standarder för ledning i mark eller ränna
SS 2328 / EN 1.4410 / S32750
SS 2377 / EN 1.4462 / S32205
SS 2378 / EN 1.4547 / S31254
SS 2562 / EN 1.4539 / 904L
Tabell 7: Stålsorter för ledning i mark och ränna.

Ledningen ska vara utmärkt i terrängen, med antingen skyltar eller märkband
nedgrävda ovanför ledningen. Täckningsdjupet ska vara minst 1 meter.

4.6 Explosionsskyddsdokument
Ett explosionsskyddsdokument ska innehålla information om de brandfarliga
varornas egenskaper och hur anläggningen kan stängas av manuellt, samt
dokument enligt 4.6.1-4.6.4. En klassningsplan bör ha redovisats innan
tillstånd meddelas, övriga delar kan redovisas vid ett senare tillfälle, men innan
anläggningen tas i drift.
4.6.1

Klassningsplan

Klassningsplan ska finnas över anläggningen. För tankstationer utförs en sådan
i regel efter exempel i TSA 2010. Den riskutredning som krävs enligt SRVFS
2004:7 Explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor
anses då vara utförd.
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4.6.2

Instruktioner för arbete i explosionsfarlig miljö

Instruktioner för arbete i explosionsfarlig miljö ska finnas och innehålla
information om:
•

Vad de klassade zonerna betyder

•

Att elektrisk utrustning som inte är Ex-klassad inte får förekomma i
klassad zon

•

Förberedelse för arbete i klassat område, t.ex. att föreståndaren ska
kontaktas

•

När samråd med tillsynsmyndigheten krävs, vid t.ex. reparations- och
underhållsarbeten där risk för antändning av brandfarliga varor
föreligger, och att föreståndaren ansvarar för kontakt med
tillsynsmyndigheten

•

Instruktion för hur anläggningen kan stängas av manuellt

4.6.3

Elbesiktning

Protokoll från elbesiktning ska redovisas. Det är viktigt att denna besiktning
utförs av en person med tillräcklig kunskap om ATEX-direktivet. En
elbesiktningsman som är auktoriserad av Elektriska nämnden ska ha denna
kompetens. Det är dock inget krav att denne måste vara auktoriserad av
Elektriska nämnden. I elbesiktningen ingår kontroll att Ex-klassad utrustning
är i rätt utförande och rätt installerad, samt kontroll av potentialutjämning.
4.6.4

Samordningsansvar

Om det finns fler än en verksamhetsutövare inom samma område, t.ex. en
bensinstation, så ska det finnas ett samordningsansvar utfärdat dem emellan.
En person ska också vara samordningsansvarig, vanligtvis någon av
föreståndarna. Den samordningsansvarige ska se till att rätt personer inom
respektive verksamhet underrättas vid t.ex. reparations- och
underhållsarbeten.

4.7 Installationskontroll enligt SÄIFS 1998:5
En tankstation för metangas ska genomgå installationskontroll enligt SÄIFS
1998:5. Denna genomförs av ackrediterat kontrollorgan och omfattar kontroll
av temperaturkompensering och luftinträngning i kompressor. Kontrollorganet
utfärdar ett besiktningsprotokoll som ska redovisas innan anläggningen tas i
drift.
Observera att installationskontrollen ofta kräver att anläggningen fylls med
metan. Verksamhetsutövaren behöver alltså brandfarlig vara i anläggningen
innan alla kontrollpunkter kan redovisas. Detta löser man enklast genom att i
tillståndet eller beslut efter avsyning skriva vad som ska vara redovisat innan
brandfarlig vara tas in i anläggningen, samt att besiktningsprotokoll från
installationsbesiktning ska redovisas innan anläggningen får tas i full drift (dvs.
innan man får tanka fordon där). Se även kapitel 5 för hur ett beslut efter
avsyning kan utformas.
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4.8 Avsyning
Vissa kontrollpunkter kontrolleras lämpligen på plats vid en avsyning. Då kan
även dokumentation enligt 4.1-4.7 redovisas. Förslagsvis följer man gasens
flödesriktning genom anläggningen. Checklistan i bilaga 1 (punkt 9-11) listar
lämpliga kontrollpunkter.
4.8.1

Dispenser

Vid en avsyning är det särskilt viktigt att kontrollera dispenserns utformning.
Dispenserinstallation ska vara utformad så att läckage inte ska kunna följa
kablar och rör. Detta kan utföras genom att genomföringar tätas eller att kablar
och rör förläggs i en ventilerad gasfälla.
Tankningsslangen får inte släpa i mark, alternativt ska den vara försedd med
nötningsskydd.
Dispenser som står på samma fundament som mätarskåp för flytande
drivmedel ska vara tätad i botten.
För att förhindra användning av adapter (se kapitel 6.3) finns följande
varningsdekal framtagen av Energigas Sverige i samarbete med MSB:

Varningsdekal mot användning av adapter
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5. Efter avsyning
Om anläggningen avsynats och avsyningen visat att anläggningen stämmer
överens med ansökningshandlingarna kan du skriva ett beslut om att
anläggningen får tas i drift.
Beslutet ska innehålla:
• Datum då avsyningen ägde rum
• Din underskrift
Om avsyningen resulterat i restpunkter, skriv vilka dessa är samt:
• Hur restpunkterna ska redovisas (skriftligt, med foton eller genom
återbesök)
• Vilka restpunkter som ska vara åtgärdade och redovisade innan brandfarlig
vara får tas in i anläggningen
Om du anser att några restpunkter kan åtgärdas först efter att anläggningen
tagits i drift (t.ex. skyltar, märkning av rörledning), skriv vilka dessa är samt:
• Hur restpunkterna ska redovisas (skriftligt, med foton eller genom
återbesök)
• När restpunkterna senast ska ha åtgärdats
• Att beslutet gäller endast om restpunkterna åtgärdats och redovisats senast
detta datum
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6. Inträffade olyckor och tillbud
I detta kapitel redovisas några av de olyckor och tillbud som inträffat på
tankstationer för metangas i Sverige.
För information om insatser vid trafikolyckor med gasfordon, se MSB:s
publikation "Räddning vid trafikolycka – Personbil”, som finns att ladda ned på
www.msb.se.

6.1 Slangbrott
Det vanligaste tillbudet på tankstationer är när någon åker från tankstället med
slangen kopplad till bilen. Tankningsslangen är försedd med en
dragbrottsventil som stänger flödet från dispensern. Den mängd metangas som
kommer ut är därför mycket begränsad.

6.2 Korrosion
Vid ett par tillfällen har det skett läckage på ledningar i mark. Detta har
resulterat i isbildning på marken ovanför läckaget. Orsaken har varit korrosion
på ledningarna. Nu använder man ledningar med bättre beständighet mot
korrosion. Det är också viktigt att svetsning av ledningar utförs på rätt sätt, och
då särskilt efterbehandlingen (avlägsnande av svetsoxider).

Korrosionsskador på ledning i mark

6.3 Tryckkärlsexplosioner
Två explosioner har skett på tankstationer för fordonsgas. Orsaken var att man
använt en otillåten adapter. I den ena var en gasolflaska inblandad, i den andra
en motorgasdriven (dvs. gasoldriven) bil. Vid båda tillfällena skedde en
tryckkärlssprängning då behållarna belastats med högre tryck än vad de är
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konstruerade för. Normalt uppgår trycket i en gasolflaska/motorgastank till
cirka 10 bar, en fordonsgasdriven bil tankas upp till 230 bar. Tankstationer för
fordonsgas (metan) respektive motorgas (gasol) har olika munstycken, och det
ska alltså inte gå att tanka ”fel” bränsle. I båda fallen har man använt sig av en
adapter, en mellankoppling. Detta är olagligt då man utsätter sig själv och
andra för livsfara. Efter dessa olyckor togs en varningsskylt fram (se kapitel
4.8.1).

Explosion av fordonstank efter användning av adapter

6.4 Läckage
Det har inträffat ett antal mindre och ett fåtal större läckage på tankstationer
för metangas. Ofta leder dessa inte till någon olycka, när stationens
säkerhetssystem agerar som förväntat.
Ett exempel på ett större läckage var när en ny förare skulle koppla ett mobilt
gaslager en vinterdag, och kopplingen inte fäst ordentligt. När gasen släpptes
på lossnade denna, metangas strömmade fritt och föraren sprang från platsen.
Området runt stationen spärrades av, någon antändning skedde aldrig.
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Bilaga 1: Checklista vid avsyning
1.

Tillstånd

1.1.

Finns tillstånd enligt lagen om
brandfarliga och explosiva varor?

1.2.

Är tillståndet tidsbegränsat?

1.3.

Innehåller tillståndet villkor?

2. Föreståndare och utbildning
2.1.

Har föreståndare utsetts?

2.2.

Har föreståndaren tillräcklig
kompetens?

2.3.

Har föreståndaren tillräckliga
befogenheter för att kunna fullgöra sitt
ansvar?

2.4.

Är ställföreträdare utsedd?

2.5.

Har ställföreträdaren tillräcklig
kompetens?

2.6.

Har ställföreträdaren tillräckliga
befogenheter för att kunna fullgöra sitt
ansvar?

2.7.

Har tillsynsmyndigheten underrättats
skriftligt om föreståndare och ev.
ställföreträdare?

3. Olyckor
3.1.

Finns instruktioner för underrättelse till
tillsynsmyndigheten vid tillbud och
olyckor?

4. Instruktioner
4.1.

Finns driftsättningsinstruktioner för
anläggningen samlade och på svenska?

4.2.

Finns driftinstruktioner för
anläggningen samlade och på svenska?

4.3.

Finns skötselinstruktioner samlade och
på svenska?
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5. Gasledning i mark
5.1.

Är gasledning i mark skyddad mot
korrosion (genom materialval eller
andra åtgärder)?

5.2.

Är ledningen utmärkt i terrängen
(skyltar eller märkband)?

5.3.

Är täckningsdjupet tillräckligt?

6. Kontrolldokumentation
6.1.

Är installationsbesiktning av tryckkärl
och rörledningar enligt AFS 2005:3
genomförd (alternativt försäkran om
överensstämmelse enligt AFS 1999:4)?

6.2.

Har täthetskontroll av de delar som
inte omfattas av installationsbesiktning
enligt AFS 2005:3 utförts?

6.3.

Är installationsbesiktning av
tankstation för metangas enligt SÄIFS
1998:5 genomförd?

7. Explosionsskyddsdokument
7.1.

Finns klassningsplaner?

7.2.

Finns instruktioner för arbete i
explosionsfarlig miljö samlade och på
svenska?

7.3.

Har elbesiktning visat att elutrustning i
klassat område är i rätt utförande och
rätt installerad?

7.4.

Är kontrollen av elutrustningen utförd
av person med tillräcklig kompetens?
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8. Utomhus
8.1.

Är anläggningsarbetena i huvudsak avslutade?

8.2.

Är kraven på avstånd uppfyllda?

8.3.

Är brandteknisk avskiljning rätt utförd?

8.4.

Är inhägnader klara, tillräckligt höga? (Se 2.9)

8.5.

Är anläggningen skyddad mot påkörning? (Se 2.10)

8.6.

Har säkerhetsventiler sina utlopp utomhus och > 3 m
över arbetsplan?

8.7.

Är säkerhetsventilers utlopp skyddade mot regn och snö

8.8.

Finns varningsskyltar och förbudsskyltar? (Se bilaga 2)

8.9.

Är dörrar låsbara?

8.10. Är tankningsslangar anordnade så att de inte släpar i
mark, alternativt försedda med nötningsskydd? (Se 4.6)
8.11. Finns påkörningsskydd mellan mobila gaslager? (Se
2.10)
8.12. Är tätning av dispenserinstallation utförd så att läckage
längs ledningar i mark förhindras? (Se 4.6)
9. Inomhus
9.1. Är ventilationen av rum med gasutrustning tillräcklig?
(Se 2.11)
9.2.

Är rörledningar märkta enligt standard? (Se bilaga 2)

9.3.

Är manometrar graderade i bar?

9.4.

Är komponenter som avser drift och underhåll tydligt
märkta?

9.5.

Är ventiler till ledningar med öppen ände skyddade mot
obehörigt/oavsiktligt öppnande?

9.6.

Finns anslutning för kvävgasfyllning? (Krävs för säker
driftsättning om ledningen går utanför fastigheten)

9.7.

Är genomföringar i brandtekniskt avskiljda delar tätade?

10. Brandbekämpning
10.1. Finns utrustning för brandbekämpning av material i
anläggningens närhet?
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Bilaga 2: Skyltar och märkning
Skyltar ska sitta så att de alltid syns, t.ex. bredvid dörr så att de syns även när
dörren är öppen.

Varningsskylt för brandfarliga varor
Ska finnas där brandfarlig gas hanteras i större mängd. Utanför kompressorrum
behövs denna skylt normalt inte då mängden gas som hanteras är liten. Den ska vara
svart med gul bakgrund. (SÄIFS 1996:3)

Förbudsskylt mot införande av öppen eld
Ska finnas där brandfarlig gas hanteras i större mängd och där det finns klassade
områden. Skylten ska ha svart symbol, röd ram med vit bakgrund. (SÄIFS 1996:3)

Varningsskylt för explosiv atmosfär
Ska finnas där klassade områden finns, och vara svart med gul bakgrund. (SRVFS
2004:7)

METAN

Märkning av rörledning för brandfarlig gas
Rörledningar markeras så att man tydligt ser märkningen var man än står, samt vid
genomföringar. Märkningen har orange bakgrund, svart text, vit pil.(SÄIFS 2000:4)
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Bilaga 3: Lagstiftning
Lagstiftning relaterad till tankstationer för metangas:
Lagen (2010:1011) om brandfarliga och explosiva varor (LBE)
Förordningen (2010:1075) om brandfarliga och explosiva varor (FBE)
MSB:s föreskrifter:
Föreskrifter om cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarlig
gas, SÄIFS 2000:4
Föreskrifter om brandfarlig gas i lös behållare, SÄIFS 1998:7
Förbudsanslag och varningsanslag samt om märkning av rörledningar vid
hantering av brandfarliga varor, SÄIFS 1996:3
Tankstationer för metangasdrivna fordon, SÄIFS 1998:5
Explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor,
SRVFS 2004:7
Arbetsmiljöverkets föreskrifter:
Tryckbärande anordningar, AFS 1999:4
Utrustningar för explosionsfarlig miljö, AFS 1995:5
Besiktning av trycksatta anordningar, AFS 2005:3
Elsäkerhetsverkets föreskrifter:
Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om hur elektriska
starkströmsanläggningar ska vara utförda, ELSÄK-FS 2008:1
Elsäkerhetsverkets föreskrifter och allmänna råd om innehavarens kontroll
av elektriska starkströmsanläggningar och elektriska anordningar,
ELSÄK-FS 2008:3
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Svenska Petroleum Institutets standard Beteckning på bränslen vid försäljning i
Sverige samt märkning av utlastningar på depåer, påfyllningsförskruvningar på
bensinstationer och kundanläggningar

1. Nyetablering av bensinstationer

Definitionslista finns på
sid 54.

mätarskåp = Drivmedelspump
med utrustning för fyllning av
drivmedel. Ett mätarskåp kan
innehålla pumpenhet,
mätenhet, beräkningsdel,
kort- och sedelläsare samt
kvittogivare.

Detta kapitel handlar om planering vid nyetablering av bensinstationer. Tillstånd enligt lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor till nyetablering behandlas i avsnitt 5.1, sid 18.
Redan vid kommunens arbete med översiktsplan bör lämpligt område avsättas för bensinstationsverksamhet och fastställas i plan. I planarbetet bör även
ingå att pröva om tankfordonstransport till området kan ske på ett lämpligt och
tillfredsställande sätt.
Det är olämpligt att bygga bensinstationer i bostadshus, bostadsområden
eller intill industrier eller andra anläggningar med hög brandbelastning. För
nyetablering av en bensinstation bör planeringen vara sådan att hela området
inom vilket det kommer att gälla restriktioner i fråga om rökning och införande av öppen eld, ryms inom det tilltänkta stationsområdet.
Redan under projekteringsstadiet bör stationens disposition vara sådan att
hänsyn tas till annan verksamhet inom stationsområdet som inte har samband
med hanteringen av brandfarlig vara. Detta för att olika verksamheter var för
sig ska kunna bedrivas på ett betryggande sätt.
Riskkällorna, t.ex. mätarskåp, avluftningsrör, cistern ovan mark, cisternanslutningar, uppställningsplats för tankfordon etc., ska vara placerade på betryggande avstånd från byggnader där öppen eld och andra tändkällor förekommer
(pannrum, verkstäder etc.).

1.1 Tankfordonstransporter
Under lossningsmomentet betraktas tankfordon från brand- och explosionssynpunkt med avseende på avstånd till skyddsobjekt som cistern ovan mark.
Lossningsplatsen planeras därför så att tankfordonet med lätthet kan köra till
och från uppställningsplatsen utan att backa. Den omgivande trafiken får inte
försämra säkerheten vid lossningen.
Markens utformning under tankfordonet behandlas i avsnitt 3.9, sid 12.

1.2 Planering av trafikerade ytor
spillzon = Område begränsat
av mätarskåpslangens längd
utökat med en meter.

förbudsområde = Område där
det råder förbud att röka eller
vidta andra åtgärder som kan
ge upphov till öppen eld eller
farliga gnistor eller annat som
kan antända varorna.
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Bensinstationen planeras så att den som kör in på eller besöker stationen i andra
syften än att fylla drivmedel, t.ex. för att besöka en butik eller ett gatukök, inte
behöver passera genom spillzonen.

1.3 Förbudsområde
Förbudsområdet är det område där det råder förbud att röka eller vidta åtgärder
som kan ge upphov till öppen eld, farliga gnistor eller annat som kan använda
varorna. Förbudsområdet begränsas på bensinstationer av följande avstånd:
Från cistern ovan mark
Från avluftningslednings mynning
Från mätarskåp (pump)
Från påfyllningslednings mynning
Från gasreturanslutningar för tankfordon
Från pejlöppning på cistern i mark
Från bensinavskiljare

12  meter
12  meter
12  meter
12  meter
12  meter
12  meter
  3  meter

öppen hantering = Hantering
som kan ge upphov till
explosiv atmosfär.

Runt öppen hantering av brandfarlig vätska gäller ett förbudsområde med 12
meters radie.

1.4 Utredning om risker
klassningsplan = Dokument
som innehåller en bedömning
av var en explosiv atmosfär
kan uppstå.
hetarbeten = Åtgärder som
kan ge upphov till öppen eld,
farliga gnistor eller annat som
kan orsaka antändning.
(Definitionslista finns på
sid 54).

Vid nyetablering ska en utredning om risker göras. En bensinstation som är
utförd enligt de exempel som ges i denna handbok anses uppfylla kraven i de
delar av riskutredningen som handboken omfattar. Om handbokens exempel
används i stället för en egen utredning, ska det finnas en kortfattad redogörelse
för hur handbokens exempel använts och uppfyllts. Görs däremot avvikelser
från dessa exempel behöver en riskutredning tas fram som visar att minst samma skydd uppnås på annat sätt.
Risken för uppkomst av explosiv atmosfär ska dokumenteras i en klassningsplan (se kapitel 12, sid 39).

1.5 Avstånd
Tabell 1 Avstånd i meter
mellan olika objekt och
utrustning vid hantering
av vätska klass 1 på en
bensinstation

Tabell 1 visar riktvärden för avstånd mellan olika objekt och utrustning vid
hantering av brandfarliga vätskor klass 1 på en bensinstation. Särskilda omständigheter kan motivera avvikelser från riktvärdena. Avstånden i tabellen får
minskas om betryggande säkerhet kan uppnås på annat sätt.

Objekt

Lossningsplats
för tankfordon

Mätar- PejlförAvluftningsrörs
skåp skruvning mynning till cistern

Plats där människor vanligen vistas, t.ex. bostad,
kontor, stationsbyggnad (A-byggnad), gatukök,
butik, servering eller andra objekt med stor
brandbelastning eller lokal där öppen eld
förekommer

25

18

6

12

Stationsbyggnad (B-byggnad) samt byggnad som
rymmer en verkstad där hetarbeten eller öppen
eld inte förekommer

12

61

3

6

Utrymningsväg från stationsbyggnad2

18

9

6

12

Byggnad där människor vanligen inte vistas, t.ex.
fristående förråd, garage eller objekt med låg
brandbelastning

9

3

3

3

C-byggnad med lösa fabriksförslutna behållare
med brandfarlig vara

12

3

3

6

Cistern ovan mark för vätska klass 1

-

3

-

-

Dieselcistern ovan mark

3

3

-

-

Starkt trafikerad väg eller gata

3

3

3

3

Parkeringsplatser

6

3

3

6

Miljöstation

12

12

3

12

Båtplatser

25

25

-

18
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1) Angivet avstånd förutsätter att mark mellan t.ex. byggnad och pumpö är doserad med fall mot
pumpön samt att doseringen omfattar hela spillzonen.

Räddningsverket

2) Nödutgång bör inte mynna mot pumpområdet.

C-byggnad = Byggnad där
människor vanligtvis inte
vistas. (Hit hör friliggande
magasin, förrådsskjul o.d.,
samt del av byggnad som är
skild från B-byggnad med
brandmur utan dörr och
fönster. Sol-, regn- och
vindskydd är i detta
sammanhang inte att anse
som byggnad.)
miljöstation
B-byggnad = Byggnad, i vilken
vanligen inte vistas andra
människor än sådana som kan
förutsättas känna till
förekommande hantering av
brandfarliga gaser eller
vätskor. (Hit hör industribyggnader, hantverksbyggnader,
parti- eller postorderlager,
pumphus, bensinstationer,
garagebyggnader, laboratoriebyggnader och liknande.)
A-byggnad = Byggnad där
människor bor samt byggnad i
vilken vanligen vistas
människor som saknar
anledning att känna till
förekommande hantering av
brandfarliga gaser eller
vätskor. (Hit hör bostadshus,
hotell, sjukhus, kontorshus,
varuhus, restaurangbyggnader,
bibliotek, museum,
utställningsbyggnader,
skolbyggnader, kyrkor och
andra byggnader med
samlingslokal och liknande.)
riskområde = Område i vilket
det finns explosiv atmosfär
eller sådan kan förväntas
förekomma i en sådan
omfattning att särskilda
skyddsåtgärder erfordras i
fråga om konstruktion,
installation och användning av
utrustning.
Definitionslista finns på
sid 54.
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Såväl verksamhet som sortiment i bensinstationernas butiksbyggnader
utvecklas ständigt i takt med de önskemål och behov kunderna har. Det är
numera vanligt med försäljning av livsmedel och kioskvaror, bilvårdsprodukter, kaffe med dopp, snabbmat m.m. Dessutom kan det finnas service i form av
post, bank, spel (ATG, Svenska Spel) etc.
En stationsbyggnad som uteslutande används för drivmedels- och fordonsrelaterade verksamheter är en B-byggnad. Övriga friliggande byggnader inom
stationsområdet, där människor vistas i annat syfte än att handla drivmedel
eller fordonsrelaterade produkter eller tjänster, är A-byggnader. Hit hör byggnader med bl.a. utvändig bankservice och byggnader med servering med sittande gäster (dvs. det finns stolar och bord) inne i eller utanför lokalen. Även
byggnader med servering eller annan verksamhet inne i lokalen, som sker i
annan verksamhetsutövares regi, är A-byggnader.
Det är således möjligt att ha biverksamheter som serveringar, restauranger
och annan service i en stationsbyggnad. Det kräver dock att byggnaden är att
anse som två byggnader från brandskyddssynpunkt. Kravet uppfylls om den
drivmedels- och fordonsrelaterade verksamheten är avskiljd från biverksamheten med brandvägg. Biverksamheten behöver alltså ha en egen ingång som också tydliggör för kunderna att biverksamheten är en från stationsbyggnaden
skild verksamhet.
För gatukök eller annan uteservering, objekt med stor brandbelastning,
svårutrymbara lokaler och lokaler där öppen eld förekommer, gäller samma
avstånd som för A-byggnad i tabell 1.
Om man vill utöka sortiment eller service enligt ovan på bensinstationer
bör enligt tabell 1 avståndet mellan stationsbyggnad och mätarskåp vara minst
18 meter. Bensinstationen planeras så att den som besöker anläggningen i annat
syfte än att handla drivmedel varken behöver passera genom spillzoner eller
närmare lossningsplatsen för tankfordon med vätska klass 1, än 12 meter.
Avstånd i meter mellan elektriska friledningar och riskområden är beroende av konstruktionsspänningen. Dessa avstånd återfinns i Elsäkerhetsverkets
regler.

2. Ombyggnad av bensinstationer

automatstation = Bensinstation med mätarskåp som styrs
endast från kort- eller
sedelautomater.

Definitionslista finns på
sid 54.
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Om en stationsbyggnad är en B-byggnad är det tillräckligt om avståndet mellan byggnaden och mätarskåpen för vätska klass 1 är ca 6 meter.
När en bensinstation byggs om från en station med verkstad, tvätthall och ett
begränsat sortiment av andra än fordonsrelaterade produkter till en station med
omfattande försäljning av livsmedel, ändras byggnaden från B- till A-byggnad.
Även om det där inte finns sittplatser ändras byggnaden från B- till A-byggnad.
Ibland utökas försäljningsarean på en bensinstation genom att befintliga
utrymmen som bl.a. smörj- och tvätthallar byggs om, t.ex. till en butikslokal,
postlokal eller servering för sittande gäster. En annan möjlighet är att hela stationsbyggnaden omformas för något sådant ändamål, t.ex. när en bemannad
station görs om till en automatstation. Enligt tabell 1 förutsätter dessa förändringar att avståndet mellan mätarskåp för vätska klass 1 och byggnaden är
minst 18 meter. (Utrymme för endast utlämning av post och paket jämställs
inte i denna handbok med postlokal och ska därför betraktas som en del av
bensinstationen.)
Om avståndet mellan mätarskåp och stationsbyggnad (A-byggnad) inte är
18 meter får avståndet minskas, dock till lägst 9 meter genom avskiljning i lägst
brandteknisk klass EI 60. En sådan åtgärd för fallet med ombyggnad av hela stationsbyggnaden är att fasaden mot pumpplattan avskiljs i lägst brandteknisk
klass EI 60. En lämplig åtgärd för fallet med ombyggnad av del av stationsbyggnadens lokaler till något av ändamålen i fråga är att både restauranglokalens
fasad mot pumpplattan och väggen mellan stationsbutiken och restaurangen
också avskiljs i lägst brandteknisk klass EI 60.
Vid ombyggnad av en stationsbyggnad till en butiksdel och en restaurangdel
avskiljs av brandskyddsskäl väggen mellan de två lokaldelarna i lägst brandteknisk klass EI 60 även när avståndet 18 meter kan uppnås.
I samtliga fall är det viktigt att restauranggäster eller andra kunder som
besöker anläggningen i annat syfte än att handla drivmedel inte behöver passera genom spillzoner eller närmare tankfordon än 12 meter. Ett sätt att uppnå
detta är att ha ingången till den nya verksamheten på byggnadens baksida eller
bortre gavel i förhållande till mätarskåpen.
Inför ombyggnad av bensinstationer är det viktigt att kontrollera att stationens lossningsplats för tankfordon är utförd i enlighet med avsnitt 3.9 i denna
handbok.

3. Cisterner och rörledningar
SÄIFS (Sprängämnes
inspektionens författningssamling)

Definitionslista och förklaring
av förkortningar
finns på sid 54-55.

Bestämmelser om konstruktion, utrustning, förläggning och kontroll av öppna
cisterner och rörledningar för brandfarliga vätskor finns i SÄIFS 1997:9 . Cisterner, rörledningar och slangledningar ska vara tillverkade av material med
kända, dokumenterade och lämpliga egenskaper. Anordningarna ska ha ett tillfredsställande skydd mot skada genom brand. För öppna cisterner och rörledningar i mark ställs höga krav på korrosionsskydd. Cisterner, rörledningar,
armaturer och dylikt ska vara korrosionsskyddade eller utförda i korrosionshärdigt material. För plastmaterial krävs typgodkännande. Med anledning av
detta ska cisterner, rörledningar och målnings-, behandlings-, eller inklädnadssystem vara anpassade till innehållet, driftförutsättningar och rådande yttre
betingelser. Cistern och rörledningar ska i de flesta fall vara certifierade.
Det invändiga skyddet kan vara en certifierad beläggning av plast, färg eller
zink. Skyddet kan även vara ett certifierat katodiskt skydd.
Installationskontroll

installationskontroll = Kontroll
av en anordning innan den
första gången tas i bruk
ackrediterat certifieringsorgan
= Organ som med stöd av
lagen (1992:1119) om teknisk
kontroll ackrediterats för
certifiering av produkter.

Ny cistern eller rörledning ska installationskontrolleras av ackrediterat kontrollorgan. Det är därför av vikt att tillståndshavaren eller dennes företrädare
förvissar sig om att ett ackrediterat kontrollorgan är anlitat av byggaren och att
den behörige ges tillfälle att utföra sina kontroller under arbetenas gång.

3.1 Cisterner
Cisterner ska vara utförda enligt cisternanvisningarna I, III, V eller VIII från
SIS.
Cisterner ska ha manhål. För att underlätta tillträde vid arbete i en cistern,
t.ex. vid kontroll, är det viktigt att det inte finns röranslutningar, installationer
eller andra komponenter i manhålet. Sådana anordningar placeras med fördel i
en särskild servicelucka.
På äldre cisterner i mark som saknar servicelucka kan manhålet ändå nyttjas om anslutningarna har passbitar så att luckan med infästade rörledningar
lätt kan lyftas. Passbitarnas flänsförband bör därför sitta på tillräckligt avstånd
utanför manluckan så att ett fritt utrymme skapas runt manhålet. Om luckan
ska lyftas med t.ex. en kran, måste det finnas en konstruktionsberäkning som
visar att den inte deformeras vid lyft.

3.2 Skydd mot farlig potentialskillnad
SS (Svensk standard)
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Vätskor i klass 1 och 2a som tillförs cisternen kan uppladdas elektrostatiskt så
att en urladdning leder till antändning. Eftersom det finns en risk för antändning ska åtgärder vara vidtagna för att förhindra detta. Standarden SS 421 08 22
Potentialutjämning visar hur man gör. Ett sätt är att låta påfyllningsröret mynna ca 10 cm från cisternbotten. Observera att cisterner för spillolja på bensinstationer och bilverkstäder där fordon som drivs med vätska klass 1 servas, ska
ha nerdraget påfyllningsrör. Förvaras brandfarlig vätska klass 1 eller klass 2a i
cisternen ska den utrustning som sänks ned mot vätskeytan vid pejling, och
som medför risk för antändning, vara potentialförbunden med cisternen.
Vid tankning av fordon ska pistolventilen vara potentialförbunden med
pumpsystemet, t.ex. genom att slangen är av halvledande material eller har
ingjuten eller på annat sätt fast monterad ledare.

Det är angeläget att marken vid tankningsplatsen har en god ledningsförmåga. Med mark av t.ex. asfalt, betong eller marksten säkerställs avledning av
statisk elektricitet.

3.3 Avluftningsanordning

DN (Nominell diameter enligt
standarden SS 324
(Rörledningar. Nominell
storlek, DN). Kan den
nominella diametern inte
fastställa gäller innerdiameter
i mm.)

Cisterner ska ha en avluftningsanordning som är utformad så att otillåtet övereller undertryck inte uppkommer i cisternen. Cisternens avluftningsledning
ska ha en genomströmningsarea som är ca två tredjedelar av påfyllningsledningens area. Vanligen är påfyllningsledningen DN 100 och avluftningsledningen DN 80. Vid lådformade cisterner är det viktigt att avluftningsledningen
är minst lika stor som påfyllningsledningen.
Avluftningsledningen ska mynna på lämpligt ställe utomhus. Det får inte
finns några antändningskällor inom riskområdet vid avluftningsrörets mynning.

3.4 Cisternplacering
Definitionslista och förklaring
av förkortningar
finns på sid 54-55.

3.4.1 Cisterner i mark
Cisterner för brandfarlig vätska klass 1 bör lämpligen vara förlagda i mark. Riskerna för brand och explosion minskas då betydligt. Cisterner ovan mark anses
lämpliga endast i undantagsfall, t.ex. i översvämningsområden.
3.4.2 Cisterner ovan mark

För mätarskåp till cisterner ovan mark kan kravet på skydd mot oavsiktlig tömning anses vara uppfyllt om det finns en ventil med ett strömlöst stängande
ställdon på röranslutningen från cisternen. Sådana ventiler förreglas över
pumpmotorskyddet.
3.4.3 Utomhus
cisternrum = Slutet,
brandtekniskt avskilt (lägst EI
60) och ventilerat rum enbart
avsett för förvaring av
brandfarliga gaser eller vätskor
i cistern, i vilket öppen
hantering inte förekommer.
Anm. Förvarade brandfarliga
gaser eller vätskor får inte
kunna komma lösa utanför
rummet utom genom
ventilationsöppningar, som
mynnar på plats där risk för
antändning av utströmmande
gas/ånga vanligen inte
föreligger. Detta kan
åstadkommas t.ex. genom
invallning av cisternrummet.
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Cisterner ovan mark, med bensin eller annan vätska klass 1, som är större än
3 000 liter, ska vara invallade eller ha annan teknisk lösning som underlättar
upptäckt av läckage och förhindrar att ett utsläpp sprids okontrollerat.
3.4.4 Inomhus

Inomhus förvaras brandfarliga vätskor i cistern brandtekniskt avskilda från
brännbart material. Den brandtekniska avskiljningen begränsar dels risken för
brandspridning från förvaringsplatsen till övriga lokaler, dels risken för brandspridning från andra lokaler till förvaringsplatsen.
Cisterner som är mindre än 3 000 liter får vara placerade utan invallning
inomhus i B-byggnad, i utrymmen som är avskilda i lägst brandteknisk klass EI
30. Cisterner som är större än 3 000 liter för vätska klass 1 placeras invallade i
cisternrum i lägst brandteknisk klass EI 60.

3.5 Rörledningar
Rörledningar ovan mark, t.ex. i mätarskåp eller i provisoriska cisterninstallationer, ska ha tillfredsställande skydd mot brand, t.ex. vara tillverkade av
obrännbart material, eller ha certifierat utförande som ger likvärdigt brandskydd.
Rörledningar, armatur och andra tillbehör får inte vara fästade direkt i cisternplåten. De ska istället sitta på en förstärkning, t.ex. en muff eller fläns eller

med fördel i en servicelucka. Rör ansluts med ”svivel”, dvs. dubbla 90o-böjar.
Anslutningar för påfyllning, pejling och gasåterföring ska vara låsta när de inte
används.
Pallvirke avlägsnas innan kringfyllning påbörjas.

3.6 Korrosionsskydd
En cisternanläggning ska ha katodiskt skydd eller annat lämpligt korrosionsskydd. Om en cisterns katodiska skydd ersätts med annat korrosionsskydd
måste även anslutna rörledningar ha annat korrosionsskydd.

3.7 Överfyllningsskydd
Cisterner och lösa behållare ska fyllas och tömmas på ett betryggande sätt. Cisterner för brandfarliga vätskor ska ha ett certifierat överfyllningsskydd. Överfyllningsskyddet får inte utgöra den enda åtgärden för att förhindra överfyllning.
Skyddet ska vara inkopplat vid fyllningen. Givaren till överfyllningsskyddet
bör vara monterad så att den är lätt åtkomlig. Om cisternen är förlagd i mark
kan överfyllningsskyddet lämpligen vara placerat i ett rör som mynnar i en
brunn i markplanet.
Överfyllningsskyddet aktiveras automatiskt när cisternen fyllts till 95 %.
Cisterner som saknar givare till överfyllningsskydd får inte fyllas.
Visar det sig vid ett enstaka fyllningstillfälle att överfyllningsskyddet är ur
funktion får cisternen fyllas om andra åtgärder vidtas som effektivt motverkar
risken för överfyllning. Detta får emellertid endast göras om bensinstationen
annars skulle bli utan någon av de brandfarliga vätskorna.
Får man ingen klarsignal från överfyllningsskyddet när tankfordonet ansluts
säkerställs skyddet genom följande åtgärder före fyllningen:
– Föreståndaren (eller av denne utsedd person) är närvarande och pejlar
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cisternen manuellt tillsammans med tankfordonsföraren
och
– möjlig leveransmängd bestäms utifrån pejlingen, dock högst 85 % av fyllnadsgraden.
Om vätskenivån kan fjärravläsas från levererande depå får depåföreståndaren
träda in i stället för bensinstationsföreståndaren. Depåföreståndaren behöver i
ett sådant fall ha direktkontakt med tankfordonsföraren och de genomför fyllningen tillsammans. Depåföreståndaren avgör hur många liter som får fyllas,
dock max 85 % av fyllnadsgraden, och för journal där det framgår
– vilken station och cistern som har det trasiga överfyllningsskyddet
– avläst pejlvärde
– mängd som får fyllas
– tankfordonsförare
och
– tidpunkt och datum.
Cisternen får inte fyllas på nytt innan skyddet åter är funktionsdugligt.

3.8 Återföring av gaser
Gasåterföring används dels vid lossning av tankfordon (steg 1), dels vid tankning av fordon (steg 2). Det finns både aktiva och passiva system. Naturvårdsverket ställer krav på sådana system.
3.8.1 Kopplingar, ventiler och armaturer

Gasåterföringsanslutningarna för slang mellan tankfordon och cistern har
koppling av självstängande typ med låsbart lock. Då vissa aktiva system kan ge
ständigt övertryck i cisternen är det viktigt att kopplingar och förskruvningar
är täta så att gas inte kan tränga ut.
Det är viktigt att pistolventilen har backventil som förhindrar att gas eller
vätska kommer ut ur gasåterföringssystemet.
3.8.2 Ledningar för gasåterföring

Gas- eller vätskeförande slangar och rörledningar i mätarskåpets hydrauldel får
inte vara av brännbart material. Ledningar i mark för gasåterföring ska ligga
med fall mot cisternen så att eventuell kondens inte kan bilda vätskelås.

3.9 Skydd mot spill och läckage
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Platser där spill eller läckage kan förekomma, t.ex. påfyllnings- och tömningsplatser, ska vara utförda så, eller ha sådana tekniska anordningar, att brandfarlig
vätska kan tas om hand på ett så säkert sätt att brand och explosion inte uppstår.
Kraven på skydd mot spill och läckage anses vara uppfyllda om:
1. Spillskyddet på marken inom spillzonen runt mätarskåpen är av asfalt eller
betong eller annan tät markbeläggning. Bensinstationer som anlagts före
denna handboks utgivning och som har spillskydd av markbetongsten
behöver inte byta till en tät markbeläggning.
2. Marken under tankfordonet har doserad lågpunkt så att utspilld vätska kan
tas om hand på ett från brand- och explosionssynpunkt säkert sätt, t.ex.
genom att lågpunkten är placerad vid sidan om tankfordonets lossningsplats. Lågpunkten får vara ansluten till en brunn som i sin tur är ansluten
till bensinavskiljare. Brunnen kan utformas med täta betongringar och

betongbotten. En anordning som förhindrar att vätska klass 1 faller fritt
ska vara installerad. Uppsamlingsanordningen måste vara tom före lossning.

SS-EN (Europastandard
utgiven som svensk standard)

Förklaring av förkortningar
finns på sid 55.

Ett alternativ är att koppla lågpunkten via en gårdsbrunn till en bensinavskiljare som sedan ansluts till dagvattenavlopp och bensinavskiljaren har en anordning som larmar vid hög nivå. För utformning av bensinavskiljare hänvisas till
standarden SS-EN 858-2 Avlopp - Separationssystem för lätta vätskor (t.ex. olja
och bensin) - Del 2: Val av nominell storlek, installation, drift och underhåll.
3. Påfyllningsanslutningar har spilltråg som är så stort att den mängd brandfarlig vätska som ryms i slangen gott och väl får rum (ca150 liter). Spilltråget har väderskydd eller är anslutet till bensinavskiljare. Finns det anslutningar för påfyllning av cistern på pumpön ska det finnas spilltråg för
dessa. Brunn i mark för påfyllningsanslutning ska ha tät botten av betong.
Spilltråget ska vara tomt när lossningen påbörjas.
Brunn och spilltråg får anslutas till bensinavskiljare.
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4. Speciella krav för alternativa
bränslen
4.1 Metangas – CNG/Biogas
Tabell 2 Avstånd i meter
mellan objekt på en
bensinstation med CNG/
biogas.

Anvisningar om utförandet av metangasstationer finns i Svenska Gasföreningens Anvisningar för tankstationer för metangasdrivna fordon, 2006.
Minsta tillåtna avstånd mellan objekt på en bensinstation med CNG /biogas
framgår av tabell 2.
Gaslager Gaslager Gasdispenser
> 4000 l.1 ≤ 4000 l.1
meter
meter
meter

Lossningsplats för tankfordon med brandfarlig vätska klass 1

25

12

6

Mätarskåp för brandfarlig vätska klass 1

6

6

-2

Pejlförskruvning till cistern för brandfarlig vätska klass 1

3

3

-

Cistern i mark med brandfarlig vätska klass 1 (från avluftningsrörets
mynning)

6

6

6

Stationsbyggnad (A- och B-byggnad)

12

6

6

Förråd (C-byggnad) med brandfarlig vara

12

6

3

Cistern med brandfarlig vätska klass 1 ovan mark

25

12

3

Miljöstation

12

12

12

1

1) Med avskiljning i lägst
brandteknisk klass EI 60 får
avståndet minskas till hälften.
2) Dispenser för fyllning av
metangas klassas vanligen som
zon 2, medan mätarskåp
klassas som zon 1. Avståndet
mellan gasdispenser och mätarskåp kan behöva bedömas
beroende av klassning av
respektive dispenser. Dispenser
för metangas kan anpassas och
klassas som zon 1.

SRVFS (Statens räddningsverks
författningssamling)
Förklaring av förkortningar
finns på sid 55.
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För övriga frågor om avstånd vid hantering av brandfarlig gas på tankstationer för metangasdrivna fordon hänvisas till de ovan nämnda anvisningarna
från Svenska Gasföreningen.

4.2 Etanolbränsle
Det krävs tillstånd för hantering av brandfarliga varor på bensinstationer. Etanolbränsle är liksom bensin en brandfarlig vätska klass 1 och omfattas bland
annat av reglerna i SÄIFS 1997:9 och SRVFS 2004:7.
Ett tillstånd som meddelats för hantering av bensin gäller dock inte för hantering av etanolbränsle. En bensinstation som drivs för försäljning av bensin
måste därför vid utökning av verksamheten med etanolbränsle kompletteras
med ett tillstånd för hanteringen av etanolbränsle.
Anläggningen för hantering av etanolbränsle får inte tas i drift förrän den
avsynats och förklarats uppfylla kraven för en säker hantering. Detta gäller
naturligtvis även vid nyetablering av en anläggning antingen med enbart hantering av etanolbränsle eller med hantering av både etanolbränsle och bensin.
Etanolbränsleinstallationerna ska vara anpassade till etanolens egenskaper:
– Etanolbränsle har andra korrosionsegenskaper än bensin, vilket man måste
ta hänsyn till vid val av material till olika delar av en anläggning. Bl.a.
aluminium, zink och mässing är olämpliga material tillsammans med
etanolbränsle. Etanolbränsle påverkar också vissa plast- och gummimaterial på ett annat sätt än bensin.
– Etanol och bensin har olika explosionsgränser. I en behållare med etanolbränsle förekommer explosiv gasblandning inom ett vidare temperaturin-

tervall än i en bensincistern. Det finns olika uppgifter om detta temperaturintervall, men i SAE Technical Papers Series; 950401; ”Flammability
Tests of Alcohol/Gasoline Vapours” anges temperaturintervallet då
gasblandningen i en sluten behållare är explosiv från -41 oC till -10 oC för
bensin och från -33 oC till +10oC för E85. Försök hos SP Sveriges tekniska
forskningsinstitut visar intervallet -17 oC till +4 oC för E85. Det exakta
temperaturområdet är beroende av en mängd faktorer. De försiktighetsåtgärder som beskrivs under avsnitt 4.2.2 ska vidtas oberoende av detta
område.
Information om utförande av E85-anläggningar finns i Svenska Petroleuminstitutets branschrekommendationer Etanol E85.
Förklaring av fkortningar
finns på sid 55.

4.2.1 Materialval

Vid val av material till olika delar i anläggningen måste hänsyn tas till etanolbränslets korrosiva egenskaper. För oljebolagen gäller att leverantörer skriftligen anger att de material som används i olika delar av systemet är lämpliga för
etanolbränsle enligt nedan:
– Cisternen ska vara tillverkad av material som inte påverkas av etanolbränsle eller ha en ytbehandling som är certifierad för etanolbränsle. Det
förkommer att de nedre delarna av bensincisterner rostskyddsbehandlas.
Detta är inte tillräckligt för etanolbränsle. Hela cisternens invändiga yta
ska vara avsedd för etanolbränsle.
– Påfyllningsröret ska vara av lämpligt plastmaterial eller av varmgalvaniserat stål. Varmgalvaniserat stål accepteras i det fall då påfyllningsledningen
normalt står tom.
– Distributionsledningarna i mark ska vara av lämpligt plastmaterial.
– Packningar och annat material i mätarskåpet ska vara av sådant material
som är lämpligt för etanolbränsle.
– Slangen och pistolventilen ska vara av material som är lämpliga för etanolbränsle.
– Den typ av överfyllningsskydd som används ska vara avsett för etanolbränsle.
4.2.2 Förhöjd antändningsrisk

SPI (Svenska Petroleum
Institutet)
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Eftersom gasblandningen i ett etanolbränslesystem kommer att ha en sammansättning inom explosionsområdet oftare än vad som är fallet för bensin ska
åtgärder vidtas för att hindra att en antändning fortplantar sig i systemet.
SPI:s branschrekommendationer visar lämpliga placeringar av flamskydd.
För den som inte bygger enligt SPI:s rekommendationer är det viktigt att en
fackman utreder och bedömer behovet och placeringen av sådana skydd.
Det ska finnas flamskydd på avluftningen från cisternen. Ett sätt att uppfylla detta krav är att flamskyddet är tillverkat enligt standarden SS-EN 12874.
Ett flamskydd som monteras i en ledningsände till det fria ska uppfylla kraven vid långtidsbrand eller ha extra utrustning som larmar eller avbryter fyllningen av cisternen vid brand.
Flamskydd monterat i en ledning utförs enligt klass IIA. Ett flamskydd i en
ledningsände enligt föregående stycke ska vara utfört i klass IIB1 (etanol).
Det ska finnas ett skydd som hindrar att en flamma går ner i cistern genom
påfyllningsledningen. Detta skydd kan vara ett flamskydd, en väl fungerande
förreglad avstängningsventil eller ett vätskelås.
Det har hänt att statisk elektricitet orsakat mindre bränder eller puffar vid

tankning av fordon. För att så långt möjligt eliminera denna risk är det lämpligt
att pistolventilerna på etanolbränslepumpar inte har någon upphakningsmekanism.
Installationer i långa ledningssystem kräver detonationsskydd.
Flamskydd fordrar regelbunden rengöring för att fungera. Underhållet journalförs.
4.2.3 Cisterner ovan mark för etanolbränsle
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Cisterner ovan mark för etanolbränsle bör ha ett sådant utförande att en brandpåverkan från närliggande verksamhet inte kan få till följd att en cistern exploderar. Cisterner och tillhörande system kan skyddas genom inerterad atmosfär,
brandskyddsisolering/målning, inre flytande tak eller sprayskydd (s.k. sprinkler). Riskanalys ska göras inför placering av cisterner för etanolbränsle ovan
mark. Riskanalysen ska klarlägga risken för att cisternen påverkas av brand utifrån och möjliga konsekvenser av detta.
4.2.4 Återföringssystem för gaser

Naturvårdsverkets regler innehåller krav på gasåtervinning av motorbensin.

Etanolbränsle omfattas inte av dessa krav. Det finns således för närvarande inget krav på gasåterföring och återvinning av etanolbränsle, men sådana krav kan
väntas.
Gasåtervinningssystemet brukar delas in i två steg: Steg 1 avser återföring av
gaserna från cisternen till depån för återvinning. Steg 2 avser återföring av
gaserna till cisternen på bensinstationen vid tankning av fordon. Om gasåtervinningssystemet ansluts till en anläggning för etanolbränsle ska hänsyn tas till
de risker detta medför.
4.2.5 Nivåmätning

1) I driftinstruktionen enligt
14.1.2
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Vid manuell nivåmätning (pejling) ska den ökade risken för antändning beaktas. Det ska finnas instruktioner1 om hur mätningen utförs på ett säkert sätt och
som en extra försiktighetsåtgärd används en trästicka. Från säkerhetssynpunkt
är dock de alternativ som finns till nivåmätning med mätsticka, t.ex. automatisk tankmätning (ATM), att föredra framför pejling.

5. Tillstånd till hantering av
brandfarliga gaser och vätskor
BN (Den eller de kommunala
nämnder som fullgör uppgifter
inom plan- och byggnadsväsendet (byggnadsnämnd).)

Förklaring av förkortningar
finns på sid 55.

Tabell 3 Exempel på
hanteringsvolymer som
kräver tillstånd

Den som hanterar brandfarliga varor, yrkesmässigt eller i större mängd, ska ha
tillstånd till hanteringen. Byggnadsnämnden (BN) eller motsvarande är tillståndsmyndighet och meddelar tillstånd efter prövning. Tillståndprövningen
är till för att myndigheterna ska kunna kontrollera att det finns förutsättningar
att bedriva verksamheten på ett säkert sätt på den tänkta platsen och att skyddet mot brand och explosion kommer att bli tillräckligt. Avsyningen är motsvarande kontroll av byggnader och anläggningar efter färdigställandet. Ett tillstånd är inte giltigt förrän avsyning har skett.
Tillstånd ska tidsbegränsas eftersom lagstiftning och hanteringen av brandfarliga varor, liksom omgivningen till sådan verksamhet, förändras. Tillståndet
kan därför behöva omprövas eller anpassas till dessa förändringar.
Ny teknik, ny bebyggelse, nya installationer eller ändrat varusortiment är
exempel på förändringar som kan kräva ändring av ett tillstånd. För bensinstationer bör tillståndstiden anpassas till kontrollintervallet för cisternerna, dvs. 6
eller 12 år. Föreskrifter om tillstånd finns i SÄIFS 1995:3 med ändring och
omtryck i SÄIFS 1997:3. I tabell 3 nedan finns ett utdrag av reglerna med exempel som visar när tillstånd krävs för yrkesmässig hantering av brandfarlig gas
eller vätska.
I tillståndsansökan redovisas brandfarlig vätska, aerosol och gas, såväl i
butik som i cistern.

Förvaringsplats

Volym (liter)
Gas

Vätska klass 1 + 2 + 3 (total volym)

inomhus

250

250

utomhus

1 000

3 000

0

1 0001

i mark
1) Tillstånd enligt lagen om
brandfarliga och explosiva
varor behövs inte för förvaring
i mark av dieselbrännolja och
eldningsolja. Då gäller i stället
Naturvårdsverkets föreskrifter.

LBE (Lagen (1988:868) om
brandfarliga och explosiva
varor)
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Det är den som hanterar den brandfarliga varan som ska ha tillstånd. Tillståndshavaren kan vara antingen en fysisk eller juridisk person.
Om verksamheten ska byggas ut eller förändras måste ett nytt tillstånd sökas
för de tillkommande eller ändrade delarna.
Tillstånd får inte förväxlas med tekniska krav. Att verksamheten fått tillstånd innebär således inte att man helt eller delvis befriats från de tekniska krav
som ställs på verksamheten genom regelverket.

5.1 Ansökan om tillstånd vid nyetablering eller förändrad
verksamhet
Det är en fördel om den sökande och myndigheterna samråder om lokalisering
av en bensinstation redan innan tillståndsansökan lämnas in. Det är också en
fördel om tillståndsansökan enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
(LBE) kan handläggas samtidigt med ansökan om bygglov. Därför bör ansökan
om tillstånd för nyetablering lämnas in samtidigt med bygglovsansökan. Byggnadsnämnden (eller motsvarande myndighet) behöver vanligen följande dokumentation som underlag för sin granskning av ett tillståndsärende för nyetablering eller förändrad verksamhet enligt LBE:

Förklaring av förkortningar
finns på sid 55.

– Karta som visar anläggningen i förhållande till omgivande bebyggelse,
närbelägna industrier, vägar etc. Områdets topografi ska framgå.
– Skiss som visar anläggningsområdet, t.ex. hur byggnader, cisterner, lossningsplats för drivmedel, interna körvägar och parkeringsplatser avses
förläggas, samt förbudsområde. För marina bensinstationer markeras
också var på pontonen/bryggan tankning av båtar är tänkt att ske och
avstånd till båtplatser.
– Ritningar över byggnader där brandfarliga varor ska hanteras. Ritningarna
ska visa samtliga dessa byggnaders
• yttre utformning (fasadritning),
• funktion och rummens funktioner,
• utrymningsvägar, brandcellsindelning och brandteknisk klass, och
• ventilationens utformning, till- och frånluftdonens placering,
luftomsättning och tryckförhållanden.
– Sammanställda drift- och skötselinstruktioner. (Saknas sådana instruktioner, får detta vänta till senast avsyningsdagen).
– Sammanställning om de brandfarliga varornas namn, klass och mängd i
varje rum, cistern etc.
– Klassningsplaner
– Uppgift om föreståndare (saknas uppgift får detta vänta till senast avsyningsdagen).
– Underskrift av firmatecknare för det företag som avser driva verksamheten.

5.2 Förnyat tillstånd vid fortsatt drift

RN (Den eller de kommunala
nämnder som svarar för
räddningstjänsten (räddningsnämnden).)

Om tillståndshavare avser att fortsätta driften efter tillståndstidens slut måste
ansökan om förnyat tillstånd lämnas in till BN i god tid innan tillståndstiden
löper ut. I ansökan om förnyat tillstånd bör följande dokument och uppgifter
finnas med:
– Bebyggelse som tillkommit i verksamhetens omgivning.
– Förändringar av byggnader eller anläggningar sedan det förra beslutet.
– De mängder brandfarlig vara som i fortsättningen avses hanteras.
– Senast upprättade klassningsplan.
– Senast gjorda riskutredning.
– Rapport om cisternkontroll.
– Föreståndare för hanteringen (ska ha anmälts till RN).
– Drift- och skötselinstruktioner.1
– Underskrift av firmatecknare för det företag som bedriver verksamheten.

1) Se kapitel 14

Vanligen ges ett nytt tillstånd på lika lång tid och på samma villkor som det
tidigare tillståndet. I vissa fall kan dock erfarenheter eller nya omständigheter,
t.ex. nytillkommen teknik eller bebyggelse, ändring av sortiment eller installationer, göra en ändring av villkoren nödvändig.

5.3 Avsyning
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Innan verksamheten påbörjas och cisternerna fylls med brandfarlig vara ska
BN avsyna anläggningen. BN avsynar anläggningen för att kontrollera att verksamheten överensstämmer med ansökan och att anläggningen uppfyller kraven i gällande föreskrifter.
Det är angeläget att entreprenadarbetena är avslutade och slutbesiktigade
när avsyningen genomförs. Vid avsyning uppvisas funktionsbeskrivningar,

1) Se kapitel 14

certifikat = Intyg om
överensstämmelse med en
standard eller en föreskriftsregel. Anm. Sådant intyg
utfärdas av ackrediterat
certifieringsorgan eller
kontrollorgan. (Ersätter bl.a.
typgodkännandebevis.)

Definitionslista finns på
sid 54.
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drift- och skötselinstruktioner1, certifikat för cisterner och rörledningar, samt
installationskontrollrapporter för cisterner och tillhörande rörledningar, för
överfyllningsskydd och för katodiskt skydd om sådant finns.
Om anläggningen behöver provköras för att installationsbesiktning ska
kunna utföras, krävs RN:s tillstånd till försöksdrift. För att RN ska kunna ge
detta tillstånd måste en anmälan om föreståndare ha lämnats in till RN. RN
kontrollerar
– de certifikat som åberopas,
– att klassningsplan finns
och
– att intyg över att elinstallation i riskområden överensstämmer med kraven i
starkströmsföreskrifterna.
Vid tillstånd till försöksdrift görs avsyning innan anläggningen tas i permanent drift.

6. Föreståndare
Den som är tillståndshavare ska utse en eller flera föreståndare för hanteringen
av brandfarliga varor på bensinstationen. Föreståndaren ansvarar för att hanteringen bedrivs enligt gällande föreskrifter och villkor. Föreståndaren ska vara
lämplig för uppgiften. Föreståndaren ska ha goda kunskaper om och erfarenhet
av de brandfarliga varor som hanteras på bensinstationen samt den verksamhet
som hanteringen ingår i. Det är viktigt att föreståndaren är väl förtrogen med
den tekniska utrustning som används samt med säkerhets- och brandsläckningsutrustning.
Det är lämpligt att föreståndaren finns tillgänglig på platsen för att assistera
räddningstjänsten vid en akut händelse. Föreståndaren, eller en ställföreträdare, bör därför vara tillgänglig på orten eller i dess närhet.
Tillståndshavaren ska se till att föreståndaren får de befogenheter och resurser som behövs för att fullgöra uppgifterna. Det är dock alltid tillståndshavaren
som har det grundläggande ansvaret för att verksamheten bedrivs på ett säkert
sätt.
Tillståndshavaren utarbetar en instruktion om föreståndarens ansvarsområden och arbetsuppgifter. Om föreståndaren bedömer att hanteringen på bensinstationen medför brand- eller explosionsrisk måste hanteringen kunna stoppas. Det är därför väsentligt att föreståndarens rätt att stoppa hanteringen
framgår av instruktionen.
Tillståndshavaren ska underrätta RN om vem eller vilka som utsetts till föreståndare.
Något krav på godkännande av föreståndare för hantering av brandfarlig
vara finns inte, men om tillsynsmyndigheten finner att föreståndaren inte uppfyller de krav som ställs på honom eller henne, kan tillsynsmyndigheten (hos
tillståndshavaren) ställa krav på kompetenshöjande insatser.
Vanligen är föreståndaren anställd av tillståndshavaren. Tillståndshavaren
får också utse en icke anställd person med erforderlig kompetens som föreståndare. Detta förutsätter ett skriftligt avtal mellan parterna som bl.a. reglerar
föreståndarens ansvarsområden, arbetsuppgifter, befogenheter och resurser.
På en bensinstation med flera verksamhetsutövare, t.ex. vid samlokalisering
av bensinstation och bilverkstad, och vid entreprenörsarbeten, ska en av verksamhetsutövarna ha ansvar för att skyddsarbetet på bensinstationen samordnas. Detta gäller även vid ombyggnationer. En viktig uppgift för den samordningsansvarige är att övervaka att förändringar hos en verksamhetsutövare
inte har negativ påverkan på säkerheten hos en annan verksamhetsutövare
inom samma stationsområde (se vidare kapitel 9, sid 28 om hetarbete).
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7. Tillsyn
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Tillsynen av bensinstationer är myndigheternas kontroll under drift av att lagstiftningen om brandfarliga och explosiva varor efterlevs och att verksamheten
överensstämmer med lämnade tillstånd. Det är RN som är ansvarig myndighet
för tillsynen över civil hantering. Tillsynsmyndigheten har alltid rätt att kräva
ändring av en felaktig anläggning.
Tillsynen utförs på RN:s uppdrag av räddningstjänsten. Inom försvarsmakten utförs tillsynen av Räddningsverket. Föreståndaren bör närvara vid tillsynen.
Som hjälp vid tillsyn används med fördel checklistan nedan. Den myndighet som utför tillsyn har rätt att meddela föreläggande eller förbud. Om det
föreligger uppenbar risk för brand eller explosion får föreläggande och förbud
meddelas av tillsynsmyndigheten med omedelbar verkan. Föreläggande och
förbud får förenas med vite.
Observera att tillsyn alltid kan göras av tillsynsmyndigheten, även om hanteringen inte kräver tillstånd. De tekniska krav på en anläggning för brandfarlig vätska eller gas som finns i lagstiftningen gäller oavsett om anläggningen är
tillståndspliktig eller inte.

Internkontroll av hanteringen av brandfarliga varor
A Tillstånd enligt lagen om brandfarliga och explosiva varor
BN:s Dnr på tillståndet: Giltigt till:
		
Ja Nej Anm
1 Är tillståndet tillgängligt?
2 Är tillståndet utfärdat på den som nu hanterar
brandfarlig vara?
3 Överensstämmer tillståndet med verkligheten?
4 Är villkoren i tillståndet uppfyllda?			
B Personal
		
Ja Nej Anm
1 Har personalen erforderlig kompetens?			
2 Finns utbildnings- och övningsplan?			
3 Genomförs utbildningsplanen?			
4 Finns särskild utbildning för nyanställda?			
5 Finns särskild utbildning för extra personal?			
C Föreståndare
		
Ja Nej Anm
1 Har föreståndare utsetts?			
2 Är tillräckligt många föreståndare utsedda?			
3 Har föreståndarna erforderlig kompetens? 		
4 Har föreståndarna tillräckliga befogenheter?
5 Är befogenheter och ansvarsfördelning dokumenterade?
6 Överensstämmer RN:s namnuppgifter med nu angivna?

1) Enligt kapitel 14

D Instruktioner
		
1 Finns instruktioner/avtal mellan tillståndshavare och
föreståndare?
2 Finns drift- och skötselinstruktioner1 på svenska för
anläggningen?
3 Är beställnings-/mottagningsrutiner för bränsle
tillfredsställande?
4 Finns larmlistor och åtgärdsplaner vid olyckor och tillbud?
5 Finns journaler för daglig kontroll av utrustning?
6 Finns riskutredning?
E Klassning
		
1 Finns en klassningsplan?
2 Överensstämmer den med nu rådande förhållanden?
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Ja

Nej

Anm

Ja

Nej

Anm

F Cisterner
		
Ja Nej Anm
1 Finns kontrollrapporter enligt SÄIFS 1997:9?			
2 Har anmärkningar åtgärdats?
3 Är katodskyddet i drift?
4 Är katodskyddet kontrollmätt av ackrediterat kontrollorgan inom två år?
5 Är påfyllningsförskruvningar märkta och låsta?
6 Finns tätt spilltråg runt påfyllningsförskruvningar med
möjlighet till spilluppsamling?

		
7 Finns nivåmätning?
8 Är packningar i gasåterföringskoppling, pejlförskruvning
och påfyllningskoppling täta?
9 Finns cisternmärkning på pejlrör?
10 Är kontakterna för överfyllningsskydd märkta?
11 Kan tankfordonet lätt komma till och från lossningsplatsen?

containerstation =
Bensinstation med cistern
placerad i container ovan
mark.

(Definitionslista finns på
sid 54).

försäljningslokal = Lokal dit
kunder har tillträde och där
varor exponeras.
antändbart material =
Material som kan antändas av
låga eller gnista, t.ex. tyger
och papper. (Material som är
svårt att antända, t.ex.
massivt trä och aluminium,
avses inte.)
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Ja

Nej

Anm

Nej

Anm

Nej

Anm

Dessutom för cistern ovan mark
12 Står cistern på jämnt, bärande, obrännbart underlag?
13 Är eventuell invallning tillfredsställande?
14 Är genomföringar genom invallning täta?
15 Är avtappningsventil från invallning stängd?
16 Utförs daglig kontroll som säkerställer upptäckt av läckage?
17 Förreglar övertrycksventilationen möjligheten att fylla
cisternen i en containerstation?

G Mätarskåp, pumpöar och fundament
		
Ja
1 Fungerar flödesbegränsare vid 100 liter?
2 Finns läckage i skåpen?
3 Är skåpens kabel- och rörgenomföringar täta?
4 Sitter elektriska komponenter fast?
5 Är tätning utförd enligt SS 421 08 75?
6 Är elkanaler tätade?
7 Fungerar skåpens ventilation?
8 Uppfyller slang och pistolventil kraven?
9 Är slangen upphängd så att den skyddas av pumpöfundamentets ytterprofil?
10 Finns slangbrottsventil?
11 Finns nödstopp vid kassadisken?
12 Är skåpen skyddade mot påkörning?
13 Är markbeläggning runt pumpöar tillfredsställande?
14 Finns rökförbudsskyltar?
15 Finns föreskriven märkning på skåpen?
16 Är ordningen på och omkring pumpöarna tillfredsställande?
17 Utförs daglig kontroll som säkerställer upptäckt av läckage?
H Stationsbyggnad
		
1 Finns gasfälla?
2 Om gasfälla saknas är då tätning av elkanaler
tillfredsställande?
3 Är ordningen i stationsbyggnaden tillfredsställande?
4 Finns mindre än 500 liter brandfarlig vätska i
försäljningslokal?
5 Finns 6 meters avstånd till antändbart material?
6 Finns 12 meters avstånd mellan större mängd än
100 liter och utrymningsväg?
7 Finns brandsäkert förvaringsskåp?
8 Är resterande brandfarliga vätskor säkert förvarade?
9 Finns utebutik?
10 Är totala mängden brandfarlig vara 500 liter
inkl. utebutikens?
11 Är mängden aerosol mindre än 200 liter?
12 Är mängden gasol mindre än 60 liter?
13 Finns separat gasolskåp eller gasolförråd?

Ja

bensinstation = Anläggning
där drivmedel distribueras från
cistern till bränsletankar i
motorfordon.
hetarbeten = Åtgärder som
kan ge upphov till öppen eld,
farliga gnistor eller annat som
kan orsaka antändning.

Definitionslista finns på
sid 54.

J Verkstad
		
Ja Nej Anm
1 Finns verkstadslokal inom bensinstationsområdet?
2 Är lokalerna belägna inom förbudsområde?
3 Förekommer spilloljehantering i lokalerna?
4 Förekommer hetarbeten i verkstadslokalerna?
5 Om 2 eller 4 är ja, finns BN:s beslut om undantag till
hetarbetsförbudet?
6 Återspeglar beslutet den rådande situationen?			
7 Finns rutiner för hetarbete?
			
Noteringar:
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
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_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________
_______________________________________________________________________

8. Skyddsåtgärder vid arbete med
eller i cisterner och tillhörande
rörsystem

26 (68)
handbok | maj 08

Hantering av brandfarliga
gaser och vätskor på
bensinstationer
Räddningsverket

I detta kapitel ges viktiga exempel på skyddsåtgärder vid arbete med alla delar
av en drivmedelshantering från det att arbetet påbörjas till dess anläggningsdelen är fysiskt avskiljd och rengjord.
Innan arbeten med en drivmedelscistern, t.ex. reparationsarbeten, påbörjas
ska samordningsansvaret för skydd och säkerhet vara klarlagt och dokumenterat. Föreståndare och entreprenörer planerar arbetet i samråd. De måste bl.a. ta
ställning till om det finns möjlighet att ha försäljningslokalen och distributionspumparna öppna under pågående arbeten eller om någon del måste stängas under vissa arbetsmoment, t.ex. när manhålet till en cistern är öppen.
Anläggningen ska då vara stängd tills cisternen är avgasad.
Ingen annan verksamhet än sådan som har samband med cisternarbetet får
förekomma inom en radie av 6 meter från manhålet eller anslutningsgropen för
provisorisk inkoppling av mätarskåp till cistern. Detta område spärras av från
det att manhålet öppnas till dess att cisternen är avgasad. Där gaserna från cisternventileringen släpps ut avspärras ett område med radien 12 meter. Föreståndaren ansvarar för att entreprenören styr utsläppet på ett sådant sätt att det
inte förorsakar risk för brand eller explosion och för att erforderlig släckutrustning finns inom området.
Föreståndaren ansvarar också för att personalen på bensinstationen informeras om de planerade arbetena. I informationen anges hur arbetet kan utföras
på ett betryggande sätt för alla som vistas på stationen.
Om det kommer att finnas tillfälligt uppställda cisterner eller mätarskåp
lämnas en anmälan om den tillfälliga hanteringen in till RN senast två veckor
före drifttagningen. Denna anmälan görs av tillståndshavaren. Tillfällig förvaring får pågå i högst två månader. Om den beräknas pågå längre tid än två
månader krävs tillstånd från BN.
Placeringen av cisternen eller tankfordonet bör ske i samråd med räddningstjänsten.
Tillfredsställande säkerhet nås genom att distributionsledningen från en
tillfälligt uppställd cistern eller tankfordon ansluts till en strömlöst stängande
tanktoppventil. Rörledningen ska vara av obrännbart material. Innan den tillfälligt inkopplade cisternen och rörledningen tas i bruk ska de kontrolleras av
ackrediterat kontrollorgan. Täthetsprovning, och i förekommande fall provtryckning, ska dokumenteras i ett kontrollintyg. Kopia på kontrollintyget överlämnas till föreståndaren.
Föreståndaren bör vid arbete med eller i cisterner för vätska klass 1 särskilt
beakta att
1. cisternen är förklarad gasfri.
2. cisternen är mekaniskt ventilerad när arbete pågår i cisternen.
3. ström till katodiskt skydd med påtryckt ström bryts.
4. provisoriskt inkopplade installationer potentialförbinds.
5. ventiler eller annan utrustning, där obehöriga kan komma åt produkterna,
är låsta.
6. lossning till övriga cisterner sker i samråd med föreståndaren. Föreståndaren och den ansvarige arbetsledaren planerar därför arbeten och drivmedelsbeställning tillsammans.

flampunkt = Den lägsta
temperatur då en vätska avger
ångor som bildar en antändbar
blandning med luft.

(Definitionslista finns på
sid 54).
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Innan arbete med t.ex. upptining av markyta, bilning, maskinschaktning,
svetsning eller slipning påbörjas inom förbudsområdet, ska föreståndaren
bedöma om det krävs tillstånd till hetarbete. (Se även kapitel 9.)
I cisterner med brandfarliga vätskor klass 2 och 3 finns det vid normala temperaturer ingen risk för explosiv atmosfär, det vill säga antändbar ångluftblandning. Detta förutsätter dock att cisternens vätska inte är förorenad med vätska
med lägre flampunkt eller lösta brandfarliga gaser. För att alltid vara på den
säkra sidan är det angeläget att också innan ett arbete påbörjas i cisterner med
vätska klass 2 och 3, undersöka att sådana cisterner inte innehåller explosiv gasblandning, så att de kan förklaras gasfria.

9. Hetarbeten
Där brandfarliga varor hanteras är det förbjudet att röka eller vidta åtgärder
som kan ge upphov till öppen eld, farliga gnistor eller annat som kan antända
varorna. Det kan emellertid i olika sammanhang finnas behov att inom en bensinstations förbudsområde utföra hetarbeten som t.ex. svetsning, slipning, och
kapning. Det kan t.ex. röra sig om
- tillfälliga arbeten i samband med reparation eller ombyggnad av själva
bensinstationen
- återkommande arbeten i bilverkstad.
I klassat område eller vid arbeten som kan beröra klassat område gäller högre
krav än för oklassade områden. Vad som är klassat område framgår av klassningsplanen.
BN får meddela återkommande undantag från förbudet och RN tillfälliga
undantag. Sådana undantag tidsbegränsas och får förenas med villkor. Förbud
gäller i riskområden enligt klassningsplanen (se kapitel 12). Förbudsområdena
på bensinstationen täcker ofta ett större område än vad klassningsplanen visar.
På så sätt säkerställs att gnistor eller dylikt inte kan nå riskområdena.
Hetarbeten kan behöva avbrytas medan ett tankfordon lossar vätska klass 1
till stationens cisterner, t.ex. om mätarskåp, avluftningsledningar eller cisternanslutningar är olämpligt placerade i förhållande till arbetsstället.
Där hetarbeten ska utföras kontrolleras att golvavlopp med anslutning till
bensinavskiljare är fyllda med vatten eller tätt förslutna. En skylt om sådan
kontroll bör finnas i närheten av avloppet. Rester från smörjning och oljebyten
samt annan materiel som ökar brandbelastningen bör avlägsnas innan arbetet
påbörjas.
Ventilationsutsläpp från förråd där brandfarliga varor förvaras anses vara
en riskkälla.

9.1 Tillfälliga hetarbeten
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Tillfälligt undantag att föra öppen eld inom förbudsområde, t.ex. vid reparation av cisterner, mätarskåp och skärmtak, söks hos RN. Ett tillfälligt undantag
utfärdas av RN efter det att räddningstjänsten förvissat sig om att arbetet kan
utföras utan risk för antändning samt att tillvägagångssättet dokumenterats.
Det är angeläget att den som är föreståndare för hantering av brandfarlig
vara, och som vanligtvis också är samordningsansvarig, planerar arbetet så att
annan verksamhet, t.ex. initierad från oljebolag, inte påverkar hetarbetet på ett
riskabelt sätt. Det är dock endast RN som beslutar om tillfälligt undantag från
förbud.
Exempel på villkor som är kopplade till hetarbetstillstånd kan vara att
- arbetsplatsen avgränsas med t.ex. plåtskärmar
- allt obehövligt, lätt antändbart material inom 12 meter från arbetsplatsen
ska vara avlägsnat
- leverans av brandfarlig vätska från tankfordon inte får förekomma
- släckutrustning finns lätt tillgänglig
- utrustningen ska ha rengjorts och ventilerats
- svetsvakt finns
- det sker en fortlöpande kontroll av att arbetet vid uppvärmning inte ger
upphov till brännbara ångor

och att
- kontroll gjorts av att arbetsstället är fritt från explosiv gasblandning (detta
kan behöva upprepas under arbetets gång).

9.2 Återkommande hetarbeten
Fortlöpande undantag att föra öppen eld inom förbudsområde söks hos BN. Ett
sådant tillstånd innehåller vanligen krav på att
- hetarbeten utförs endast på därför avsedda platser, t.ex. i en verkstadslokal
som inte har någon lågpunkt
- svetsgasflaskor placeras intill utgången när de inte används
- en varningsskylt är placerad utanför lokalen
- öppningar eller portar till lokaler där hetarbeten förekommer inte är
belägna inom förbudsområdet
och att
- god ordning råder och lättantändliga varor som papper, trasor och spill inte
förekommer inom förbudsområdet.
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10. Mätarskåp, sedel- och
kontokortsautomater
Mätarskåp och dispensrar för drivmedel tillverkas enligt standarden SS-EN
13617-1 med tillhörande underordnade standarder och anpassas till de temperaturzoner där de ska nyttjas.
Cisterner och lösa behållare ska fyllas och tömmas på ett betryggande sätt.
Ett sätt att begränsa riskerna vid oavsiktliga utflöden av bensin eller annan
vätska klass 1 från mätarskåp är att mätarskåpen har flödesbegränsare som
stoppar pumpen vid 100 liter.
Vätske- eller gasförande ledning eller slang i mätarskåpets hydrauldel för
bensin eller annan vätska klass 1, får inte vara av brännbart material. Regelbunden rengöring av hydrauldelen är nödvändig för att läckage och andra brister
lätt ska kunna upptäckas.
En viktig uppgift för föreståndaren är att ansvara för att daglig kontroll av
mätarskåpen utförs. Vid fel som kan påverka säkerheten tas mätarskåpen omgående ur bruk och repareras innan det åter tas i drift.

10.1 Uppställning
Mätarskåp monteras stadigt på underlaget och ska vara skyddade mot påkörning, t.ex. genom uppställning på ett fundament (höjd 10-15 cm) av obrännbart
material som t.ex. betong. Se tabell 1 och 2 om avstånd mellan mätarskåp och
andra anläggningsdelar.
Klassningsplanen styr mätarskåpets placering. Mätarskåp som innehåller
tändkällor får inte stå inom klassat område. Detta gäller även mätarskåp för
vätska klass 1 på containerstationer. Ett mätarskåp för diesel får stå intill en dieselcistern ovan mark. Lämplig uppställning av mätarskåp för övriga brandfarliga vätskor, t.ex. spolarvätska, styrs också av klassningsplanen.
Det är viktigt att sopbehållare som ställs upp intill mätarskåp anpassas till
sådana sopor som alstras kring pumpön och är av obrännbart material med
självstängande lock.

10.2 Tätning
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Fundament utanför mätarskåp utförs så att utspillt drivmedel inte kan tränga
ned genom ytan eller genom springor. Mätarskåpets botten tätas på motsvarande sätt. Schakt eller öppningar under eller i fundament för mätarskåp bör, utöver tätningen, vara fyllda med sand, lecakulor eller liknande obrännbart material i syfte att begränsa gasvolymen.
På mätarskåp för vätska klass 1 som är utförda enligt standard är elektronikdelen avskild från hydraul- och slangdelarna med en tät barriär.
Kabel-, axel- eller rörgenomföringar anses täta om tätheten mellan klassat
utrymme och oklassat utrymme motsvarar minst kapslingsklass IP 67 enligt
standarden SS IEC 529 i sidled och nedåt, samt IP 54 uppåt. Fristående sedeleller kortläsare avskiljs från intilliggande mätarskåp för brandfarlig vätska
klass 1, så att inte gas tränger in i elektronikdelen.

10.3 Ventilation
Eftersom det finns risk för läckage i mätarskåpets hydrauldel ska denna vara
utförd så att god ventilation uppnås. Ventilationsöppningarnas storlek anges i
standarden SS-EN 13617-1. Det förutsätts att mätarskåpet är uppställt fritt så att
ventilationen blir god. Avluftning från pumpblock bör ledas ut och mynna
utanför ytterhöljet där ett utflöde snabbt kan uppmärksammas.

10.4 Elektrisk utrustning
Elektronikdelar får inte placeras i ett riskområde för explosiv atmosfär. I mätarskåpets hydrauldel finns rörledningar med skarvar, förskruvningar, flänsförband och dylikt. Hydrauldelen klassas därför som zon 1. Den elektriska utrustningen måste uppfylla kraven för zon 1. För att man ska kunna utföra reparationer i mätarskåpet måste hydrauldelen vara elektriskt frånskiljbar, t.ex. genom
en låsbar arbetsbrytare i ett elmatningsskåp.

10.5 Nödstopp
Manöverdon för nödstopp ska vara märkta enligt standarden SS-EN 60204.
Nödstoppet ska stoppa pumpen i mätarskåpen genom att bryta samtliga mätarskåps matarström inne i elcentralen.
Manöverdon för nödstopp ska vara placerade på väl synlig plats
- vid varje pumpö
och
- i kassan (om sådan finns).
Återställning av nödstopp får inte innebära att någonting startas automatiskt.
All personal ska vara informerad om nödstoppens placering och funktion.

10.6 Slangbrottsventil
En lossliten återmonterbar slangbrottsventil får inte användas innan en av tillverkaren rekommenderad montör har kontrollerat att
- ventilen inte är deformerad
- stängande funktioner har avsedd verkan
- packningar är oskadade
och
- ventilen är tät.
Montören ska lämna ett intyg på att ovannämnda kontroller är utförda och att
ventilen befunnits uppfylla de krav som ställs.

10.7 Pistolventil
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Pistolventilerna på mätarskåp för drivmedel ska ha automatiska avstängningsanordningar. Tillfredsställande säkerhet mot oavsiktligt utflöde uppnås genom
att pistolventilen
- konstrueras så att vätska inte kan komma ut oavsiktligt om cisternen fylls
från ett tankfordon.
- har manuell upphakningsfunktion så att vätska inte kan komma ut när en
kund startar pumpen efter det att föregående kund avslutat sin tankning
utan att frigöra upphakningsanordningen.

- är utformad så att vätskeflödet avbryts om den faller ur fordonets påfyllningsöppning.
och
- pistolventilen är potentialförbunden med mätarskåpet.
Vid fel på någon av ovan nämnda funktioner tas pistolventilen ur drift.
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11. Byggnader
Byggnader inom bensinstationens förbudsområde bör vara utförda i svårantändligt material, t.ex. sten, betong eller plåt. Utrymningsvägarna bör leda ut
till platser som inte påverkas av värmestrålning från brand i brandfarlig vara.
Försäljningslokaler avskiljs i lägst brandteknisk klass EI 60 från andra lokaler. Annan lokal som inte är brandtekniskt avskild anses tillhöra försäljningslokalen om mängden brandfarlig vätska är ringa.

11.1 Behållare

Tabell 4 Maximal
behållarvolym i liter
Typ av behållare

Aerosolbehållare och engångsbehållare för gas, som innehåller brandfarlig
vara, kan vid uppvärmning rämna och kastas i väg långt och sprida brand.
Kosmetik och hygienartiklar som är förpackade i aerosolbehållare kan innehålla upp till ca 40 % brandfarlig gas. Det finns även aerosolbehållare som innehåller brandfarlig vätska, t.ex. sprayfärger.
Behållarvolymer som ger betryggande säkerhet vid exponering i försäljningslokaler där konsumenterna själva kan plocka varorna framgår av tabell 4.
Aerosol

Gasol

Vätska klass 1 och 2a

Vätska klass 2b och 3

Bräcklig behållare (glas)

0,5

-

1

5

Brännbar behållare (plast)

0,5

0,5

5

5

1

5

20

20

Övriga obrännbara
behållare (metall)

De volymer som framgår av tabellen innebär att det endast är gasolflaskor av
campingtyp (de är blå) som får finnas framme förutom mindre engångsbehållare. Större behållare än de som anges i tabellen får endast säljas utomhus eller
över disk eller i separata brandtekniskt avskilda utrymmen.

11.2 Förvaring och exponering av fabriksförslutna behållare

(Definitionslista finns på
sid 54).
Antändbart material =
Material som kan antändas av
låga eller gnista, t.ex. tyger
och papper. (Material som är
svårt att antända, t.ex.
massivt trä och aluminium,
avses inte.)
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Brandfarliga eller explosiva varor får inte förvaras i större mängd än att förvaringen är betryggande från brand- och explosionssynpunkt. Olika slag av sådana varor får inte förvaras tillsammans eller tillsammans med andra varor, om
riskerna för brand eller explosion därigenom ökar.
Mindre mängder än 25 liter brandfarlig vätska klass 3 eller mindre förpackningar än 125 ml får exponeras fritt. Mer än 25 liter i större förpackningar ska
exponeras minst 6 meter från antändbart material. Ytteremballage för behållare räknas inte som antändbart material.
Hantering av brandfarlig gas och vätska får inte försvåra utrymning och
räddningsinsats. För att en utrymning ska kunna ske på ett säkert sätt bör
avståndet vara minst 12 meter från utrymningsvägen till större mängd än 100
liter brandfarlig vara.
Brandtekniskt avskilt utrymme vid försäljningsställe ska vara utfört så att
de förvarade brandfarliga vätskorna inte kan spridas okontrollerat vid ett
utsläpp. Utrymmet ska också vara ventilerat. Om även andra åtgärder vidtas,
exempelvis installation av automatisk släckutrustning, kan det byggnadstekniska kravet på brandmotstånd minskas. Sådana åtgärder måste alltid godkännas av RN. Fönster och dörrar ska uppfylla samma krav på brandteknisk avskiljning som utrymmet i övrigt, oavsett om de leder direkt till det fria eller till

Tabell 5 Maximal mängd i
liter av brandfarliga
varor som får exponeras
öppet i en försäljningslokal

annat utrymme. Dörrar ska vara självstängande, men får vara uppställda med
rökdetektorstyrda magneter. Om mängderna i tabell 5 inte överskrids och
andra krav är uppfyllda behövs ingen särskild utredning enligt 1.4
När det gäller behållare för gas som lämnas i retur, uppnås betryggande säkerhet om de förvaras utomhus i skåp som är brandtekniskt avskilda i lägst EI 30.

Försäljningsställe

Aerosoler Gasol

Vätska klass 1 och 2a oavsett
Vätska klass 2b och 3
behållare samt klass 2b och 3
i övriga behållare
i plast eller bräcklig behållare

- 200 m2

50

60

100

1 000

100

60

500

1 000

100

60

500

2 000

1 000 m –

200

60

500

4 000

EI 90 avskilt utrymme vid
försäljningsställe1

1 000

1 000

Totalt 10 000

Friliggande enplans
bensinstation eller liknande
- 200 m2
200 – 1 000 m

2

2

1) Om större mängder än de
som anges ovan ska förvaras får
detta ske i särskilt avskilt
utrymme enligt 11.4. All förvaring ska då ske i detta
utrymme.

11.3 Öppen hantering av brandfarliga varor
Med öppen hantering avses exempelvis fyllning av mindre kärl från större
behållare. Vid öppen hantering föreligger risk för antändning av brandfarlig
vara, varför ett förbudsområde på minst 12 meter bör tillämpas. Dessutom ska
klassning av riskområden utföras.
Öppen hantering ska ske på ett betryggande sätt, avskilt från övrig verksamhet och från förvaring av antändbart material. Platsen för öppen hantering ska
vara skild från övrig verksamhet på ett sådant sätt att brand inte kan spridas till
eller från utrymmet inom 30 minuter. Vid öppen hantering ska det finnas tillfredsställande ventilation och möjlighet till uppsamling av spill.
Som tillfredsställande ventilation av brandfarlig ånga kan punktutsug eller
likvärdig ventilering anordnas. Spillplåt kan användas för uppsamling av spill.

11.4 Rum eller skåp för självbetjäning
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För att underlätta hanteringen både för kunder och för personal kan man
anordna brandtekniskt avskilda utrymmen där kunden plockar ut varorna från
ett håll via självstängande dörrar och personalen ställer in varorna från annat
håll via annan självstängande dörr (jfr livsmedelsbutikernas mjölkkylar).
En annan möjlighet är att bygga upp ett brandtekniskt avskilt rum där
endast brandfarlig gas eller vätska förvaras och säljs. Ett sådant utrymme ska
vara avskilt i lägst brandteknisk klass EI 90.
Brandtekniskt avskiljande skåp med självstängande dörrar kan vara ett
snabbt och enkelt sätt att förbättra säkerheten. Skåp som rymmer mer än 1 000
liter vätska bör vara ventilerade.
Ett förbudsområde på minst 6 meter rekommenderas kring annan hantering än öppen hantering. Förbudsanslag behöver inte finnas vid hanteringsplatsen om försäljningsstället har generellt förbud mot rökning och införande av
öppen eld samt anslag om detta finns vid entrén. Varningsanslag som upplyser
om brandrisken placeras lämpligen vid sidan om dörren till det utrymme där
brandfarlig vara hanteras.

Det är lämpligt att diskutera behovet av brandsläckningsutrustning med
räddningstjänsten.

11.5 Containerstationer
För containerstationer som är isolerade i lägst brandteknisk klass EI 60 får
avstånden till omgivande bebyggelse eller annan verksamhet minskas till hälften jämfört med oisolerade cisterner ovan mark. En container ska delas så att
separata utrymmen skapas för cistern, el-central och påfyllning.
Cisternens avluftningsledning ska mynna i det fria och sitta så att gas/ånga
inte kan komma in i containern eller andra utrymmen. Elektrisk utrustning till
containerstation placeras på motsatt gavel i förhållande till mätarskåp, påfyllnings- och avluftningsledningar. Utrymmet för el-utrustning övertrycksventileras och förreglas så att fyllning omöjliggörs om övertryck saknas i el-utrymmet. Är påfyllnings- och gasreturanslutningar förlagda på cisternens gavel i
närheten av mätarskåpen, kapslas anslutningarna i ett särskilt skåp. Dörren till
detta skåp ska ha brytare som förreglar matningen till mätarskåpen så att de
inte kan nyttjas samtidigt som cisternen fylls från tankfordon.

11.6 Förbud mot öppen eld och pyrotekniska varor
I lokaler där brandfarlig vara hanteras får öppen eld inte förekomma.
Riskerna för skada genom brand eller explosion ökar vid samförvaring eller
samhantering av brandfarliga varor med explosiva varor. Det är därför inte tillåtet att saluföra fyrverkeriartiklar på en bensinstation.

11.7 Gasolskåp
Gasolbehållare större än 5 liter ska förvaras på något av följande sätt:
- Inomhus i särskilt förråd, i lägst brandtekniskt klass EI 60, som är ventilerat direkt till det fria.
- Utomhus i plåtskåp som är ventilerat direkt till det fria.
Gasolskåp för högst 1 000 liter gasol får stå intill en byggnad om byggnadens
vägg är avskiljd i lägst brandteknisk klass EI 60 inom 3 meter från skåpet. Alternativ är att skåpet är utfört i brandteknisk klass EI 60 eller högre, eller placerat
minst 3 meter från stationsbyggnaden och andra byggnader.

11.8 Förvaring utomhus av brandfarliga vätskor i lösa
behållare
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Exponering utomhus av brandfarliga vätskor i lösa behållare kräver att behållarna kan hållas under uppsikt. Med hänsyn till brandbelastningen och risksituationen i övrigt ska endast en dygnsförbrukning exponeras, dock högst 500
liter.
Brandfarliga vätskor i lösa behållare placeras minst 3 meter från väggar,
fönster, dörrar, utrymningsvägar och pumpöar.
Övriga brännbara produkter, t.ex. motoroljor, plastprodukter, papper, ved
och grillkol, placeras minst 1 meter från de brandfarliga vätskorna och inte på
pumpöarna.
Utomhus förvaras brandfarliga vätskor i lösa behållare i låsta skåp eller containrar. Det är, med hänsyn till annan verksamhet inom stationsområdet,
olämpligt att förvara lösa behållare med brandfarlig vätska i det fria.

Tabell 6 Minsta tillåtna
avstånd i meter vid
utomhusförvaring av
brandfarlig vätska i lösa
behållare

Minsta tillåtna avstånd i meter vid utomhusförvaring av brandfarlig vätska
i lösa behållare framgår av tabell 6.
Container jämställs med C-byggnad. Förvaring i container av lösa behållare
med brandfarliga vätskor klass 1 får ske enligt tabell 6.

Avstånd till

I skåp eller container, inte brandskyddsisolerad

Högst 500 liter 500-3000 liter

I skåp eller container,
brandskyddsisolerad
(EI 60)

Mer än 3000 liter

Högst 3000
liter

Mer än
3000 liter

Stationsbyggnad som
B-byggnad avskild mot
förvaringen i minst EI 601

0

0

12

0

6

Stationsbyggnad som
B-byggnad i annat utförande

3

6

12

0

6

Stationsbyggnad som
A-byggnad

9

12

25

6

12

Annan A-byggnad som inte
är svårutrymd, t.ex.
bostadshus, restaurang,
kontor

12

25

25

12

25

Annan A-byggnad som är
svårutrymd, t.ex. hotell,
sjukhus, skola

25

25

50

12

25

Pumpö

3

12

12

3

6

Lossningsplats för
tankfordon, klass 1

12

12

12

12

12

1) Detta gäller om den avskiljande väggen är i lägst brandteknisk klass EI 60 och det inte
finns några fönster inom 3
meter från skåpet.
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11.9 Kabelkanaler och kabelgenomföringar
Kabelkanaler mellan mätarskåp och byggnader ska vara tätade så att gasen inte
kan tränga in i byggnaden. För anslutningar till kabelgenomföringar i byggnader anordnas en fälla för bensinångor, en s.k. gasfälla. Utförande och förläggning framgår av exemplet på nästa sida.

Avslut

Fogmassa

Ventilerat utrymme
Kabelrör till
byggnad eller
annat driftutrymme min
300 mm högre
än inkommande kabelrör
från pumpö
Stenmjöl

Tätning av kabelkanaler med 2-komponentmassa
Från pumpö
Kabelrörets ände
skall mynna minst en
mufflängd innanför
brunnsväggen

Gasfälla
Det är av avgörande betydelse från brand- och explosionssynpunkt att pumpar,
brunnar och kabelrör tätas enligt följande:
I. Principen är att bensingas förhindras att tränga in från mätarskåp till
byggnad eller annat driftutrymme.
II. Tätningspunkter är
1. kabelgenomförning till byggnad eller driftutrymme,
2. kabelkanaler i mätarskåp för bensin, och
3. kabelkanaler i dragbrunnar.
III. Gasfälla enligt figuren ovan installeras. Om gasfälla redan finns kontrolleras att kabelkanal är tätad på sätt så som visas i figuren ovan.

11.10 Marina bensinstationer
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Bensinstationer för tankning av fordon har i de flesta fall en automatisk mängdbegränsare som stoppar tankning av bensin vid omkring 100 liter. Marina stationer saknar sådan utrustning varför ett läckage under ogynnsamma förhållanden kan bli mycket stort. Tankning av båtar innebär också större risk för
brand och explosion än tankning av fordon, eftersom bränsleånga och spill lätt
rinner ned i en båt och där kan komma i kontakt med tändkällor. Tankning av
båtar ska därför ske med stor försiktighet och endast utföras av kunniga personer som har tillgång till släckutrustning.
Detta förutsätter att stationen är bemannad och det är av detta skäl olämpligt att utforma marina bensinstationer som automatstationer. Det gäller även
om mätarskåpen är förlagda på land.
På pontonstationer eller motsvarande placeras försäljningslokalen närmast
landgången för att ge möjlighet till utrymning. Försäljningslokalens nödutgång
placeras direkt mot landförbindelsen. Det är olämpligt att ha pausutrymme för
personal eller lagerutrymmen i försäljningslokalen eller i en separat byggnad på
pontonen.
Eftersom sannolikheten för brand är större vid hantering av bensin än vid
hantering av diesel placeras bensinpumparna längst ut på pontonen.
Som alltid vid hantering av brandfarliga varor är det situationen på platsen
som avgör riskerna och de skyddsåtgärder som behöver vidtas. Följande kan

1) Driftinstruktionen enligt
14.1.2
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tjäna som underlag vid en bedömning av nödvändiga avstånd:
Bensin som läckt ut sprider sig lättare på vatten än på en hårdgjord markyta.
Av detta skäl är minsta tillåtna avstånd mellan mätarskåp och båtplatser där
övernattning ombord kan tänkas ske 25 meter. (Som jämförelse kan nämnas att
för bensinstationer för tankning av fordon är minsta avstånd mellan mätarskåp
och A-byggnad, t.ex. bostad, 18 meter.) Minsta avstånd från mätarskåp till övriga båtplatser, dvs. där övernattning inte förekommer, motsvaras av förbudsområdet som är 12 meter. Minsta avstånd mellan lossningsplats för tankfordon
eller tankfartyg med bensin och båtplatser där övernattning kan tänkas ske är
25 meter.
Det är viktigt att det finns utrustning med vilken en brinnande båt kan föras
från pontonstationen till skyddad plats, t.ex. lång båtshake i obrännbart material och vajer med snabbkoppling.
För marina bensinstationer skrivs drift- och skötselinstruktioner1 så att de
omfattar tankning av båtar och lossning av tankfordon samt åtgärder vid spill
och brand. De ska också omfatta åtgärder vid brand i båt.

12. Riskområden för explosiv
atmosfär (ATEX)
I syfte att förebygga explosioner vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor
ska en verksamhetsutövare vidta lämpliga tekniska och organisatoriska åtgärder för att
- förhindra att explosiv atmosfär bildas, eller, om verksamhetens art inte
medger detta,
- undvika att explosiv atmosfär antänds
- begränsa skadorna om en explosiv atmosfär antänds.
I första hand inriktas arbetet på att förhindra att explosiv atmosfär bildas. Det
görs genom tekniska åtgärder som innefattar underhåll och egenkontroll.
Exempel på möjliga tändkällor är gnistor från svetsning, skärning, slipning,
statisk elektricitet, elektrisk utrustning och mekanisk utrustning. Genom tekniska åtgärder kopplade till utrustning såsom explosionsskydd, flamskydd,
ventilation och potentialutjämning minimeras riskerna för att explosiv atmosfär ska antändas. Om antändning ändå sker är det väsentligt att skadorna minimeras. Detta görs på en bensinstation genom lämpliga avstånd mellan olika
verksamheter och anläggningsdelar.
En verksamhetsutövare ska utreda och bedöma riskerna för explosiv atmosfär. Bedömningen ska dokumenteras i en klassningsplan.
Klassningsplan och utredning av tändkällor m.m. upprättas för varje anläggning med riskområden. Dokumenten ska finnas tillgängliga på bensinstationen
och det är väsentligt att de kan förstås av alla personer som behöver använda
dem. En ny bedömning av explosionsriskerna görs inför en väsentlig ändring
eller utvidgning av verksamheten. Om explosionsriskerna förändras ska dokumentationen revideras.
Det är viktigt att verksamhetsutövaren har tillgång till sådan kompetens att
han eller hon kan bedöma om explosionsriskerna kräver ytterligare sakkunskap. Arbetet med att ta fram bedömningar utförs lämpligen i grupp så att den
samlade kompetensen blir så stor som möjligt. Det är viktigt att de som bedömer riskerna känner till:
- gällande lagstiftning
- de hanterade varornas egenskaper och risker
- olycksförebyggande åtgärder, såväl tekniska som administrativa,
- anläggningens uppbyggnad, funktion och drift
och
- vilka åtgärder som behöver vidtas vid störningar, haverier och olyckor.
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Dessa kunskaper motsvarar kompetensnivån för en bensinstationsföreståndare.
Manuella operationer och reparationer kräver särskild eftertanke för att riskerna ska kunna minimeras. En väsentlig fråga att belysa och ta ställning till är
hur utrustning rengörs och ställs av före en reparation samt hur den åter tas i
drift.
För att få en god överblick vid bedömningen är det väsentligt att respektive
riskkälla granskas tillsammans med tillhörande tekniska och organisatoriska
åtgärder. Det är inte bara de klassade områdena som behöver riskbedömas.
Även närliggande utrymmen och lokaler kan påverka en säker hantering. Vid
arbete med sliprondell får man exempelvis inte sprida partiklar in i klassade
områden.

Det är inte ovanligt att tillbud och olyckor inträffar i samband med sanering, städning och omhändertagande av spill. Följande exempel belyser olika
typer av åtgärder för att förebygga sådana tillbud och olyckor:
- Packningar i pumpar kan börja läcka. Därför är underhåll viktigt. Läckage
från en pump får inte rinna in under en cistern, eftersom detta orsakar en
risk som är betydligt allvarligare än den ursprungliga risken.
- Ventiler märks och förses med återfjädrande handtag för att förhindra att
de öppnas oavsiktligt.
- Utspilld vätska behöver kunna tas om hand på ett säkert ett sätt, t.ex. med
ett absorptionsmedel. Risker med brandfarliga ångor från omhändertaget
spill eller självantändning behöver kunna motverkas, t.ex. med punktventilation.
- Pluggning av ventiler som sällan används.
- Ventiler som är åtkomliga för allmänheten hålls låsta.

12.1 Klassningsplan

Förklaring av förkortningar
finns på sid 55).

SEK (Svenska Elektriska
Kommissionen)

ELSÄK-FS (Elsäkerhetsverkets
författningssamling)
AFS (Arbetsmiljöverkets
författningssamling)
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För bensinstationer ska det finnas en klassningsplan som är anpassad till varje
enskild bensinstation. Klassning innebär att man fastställer det område i vilken
en explosiv gasatmosfär finns eller förväntas förekomma (riskområde). Sådana
områden indelas i zonerna 0, 1 och 2. Varje zons utsträckning horisontellt och
vertikalt bedöms och dokumenteras liksom den explosionsgrupp och temperaturklass som gäller för riskområdet. Klassningsplanen anpassas till varje enskild
bensinstation.
Som hjälp vid riskbedömning finns standarden SS-EN 60079-10. En svensk
översättning av standarden finns i Handbok 426 ”Klassning av explosionsfarliga områden, riskområden med explosiv gasblandning” från Svenska Elektriska Kommissionen (SEK). I handboken ges exempel på klassning.
Exempel på klassningsplan för tankstationer för metangas finns i Svenska
Gasföreningens Anvisningar för tankstationer för metangasdrivna fordon. Vid
sametablering av bensinstation och tankstation för metangas upprättas en
gemensam klassningsplan för hela stationen.
Klassningsplanen ligger till grund för val av utrustning inom riskområdet.
Kraven på el-utrustning för explosionsfarlig miljö finns i ELSÄK-FS 1995:6 och
krav på övrig utrustning finns i AFS 1995:5.
Vid hantering av brandfarlig gas och vätska klass 1 och 2a på bensinstationer uppkommer riskområden, t.ex.:
- omkring avluftningsrörens mynning
- omkring anslutningar för påfyllning
- omkring anslutningar för gasåterföring till tankfordon
- i lågpunkter och brunnar inom spillzonen
- i pejlings- och nedstigningsbrunnar
- i mätarskåp för vätska klass 1.
Om det inomhus finns cisterner, öppna behållare eller annan öppen hantering
av vätskor klass 1 och 2a, fastställs riskområdet för varje enskild riskkälla. Det
uppkommer även riskområden i automater och blandningsenheter för spolarvätska samt i plasttuggar.
Dessutom uppkommer ett mindre riskområde vid tankning av fordon. Detta brukar dock inte alltid markeras på klassningsplanen. Det är emellertid angeläget att onödiga tändkällor inte förekommer inom spillzonen.
Spillolja på bensinstationer kommer till största delen från bensindrivna for-

don. Spilloljan kan ibland förorenas med bensin i sådan mängd att oljans flampunkt sänkts under +21oC. Spillolja betraktas som vätska klass 1 såvida inte
annat visats (se vidare kapitel 17 om spillolja).
Bensin- och oljeavskiljare har zon 0 inne i avskiljaren. Avluftningsledningen
anses inte ha något riskområde runt mynningen eftersom någon gas inte förväntas avgå från bensinavskiljare.
Principen för en klassningsplan över en bensinstation framgår av exemplen
nedan.

Exempel på en klassningsplan över en bensinstation utan gasåterföring
(från Svenska Elektriska Kommisionens (SEK:s) handbok 426: Klassning av
explosionsfarliga områden – Riskområden med explosiv gasblandning)

Exempel på en klassningsplan över en bensinstation med gasåterföring
(från SEK:s handbok 426 Klassning av explosionsfarliga områden – Riskområden med explosiv gasblandning)
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12.2 Utredning om tändkällor
För områden där explosiv atmosfär kan uppkomma ska en dokumenterad
utredning göras med bedömning och beskrivning av:
– Möjliga tändkällor
– Utrymmen, processer, utrustningar, installationer, skyddssystem och annat
som har betydelse för explosionsrisken samt lämplighet för användning i
explosiv atmosfär. Utformning för säker hantering vid strömavbrott samt
möjlighet till manuell avstängning
och
– Konsekvenser om den explosiva atmosfären skulle antändas.
Verksamhetsutövaren ska även bedöma risken för antändning av explosiv
atmosfär. Bedömningen omfattar all normalt förekommande verksamhet. Här
ingår även underhåll, städning och rengöring samt förväntade avvikelser och
fel. Om skyddet mot antändning av explosiv atmosfär är otillräckligt får hantering inte ske.

12.3 Instruktioner
1) Enligt 14.1.1
Kontrolldokumentation
2) Enligt 14.1.2
Driftinstruktion
3) Enligt kapitel 6
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I verksamhetsutövarens uppgifter ingår också att
– ta fram instruktioner för arbete i explosionsfarlig miljö1
– ta fram instruktioner för omhändertagande av spill, läckage och utsläpp2
– utse samordningsansvarig för skyddsarbetet om flera verksamheter finns
inom bensinstationens område.3
Uppgifterna om samordningsansvar och nämnda instruktioner samlas lämpligen tillsammans med övriga instruktioner i den s.k. stationspärmen
(se kapitel 14, sid 46).

13. Skyltning och märkning
Det finns ett antal obligatoriska skyltar för varning inom förbudsområden och
klassade områden. Det finns även förbudsskyltar och skyltar med farlighetsmärkning samt skyltar som ska uppmärksamma risk för förväxling i samband
med påfyllning.

13.1 Skyltar för områden där explosiv atmosfär kan uppstå

Figur 1 Skylt som
upplyser om explosiv
atmosfär

Ett riskområde ska ha skyltar som upplyser om att explosiv atmosfär kan uppstå. Sådana skyltar ska vara utformade enligt nedan:
Utseende: Triangelform. Svarta bokstäver på gul bakgrund med svart bård.
Den gula delen ska vara minst 50 % av skyltens area.
Branschanvisningar kan ligga till grund för placering av skyltar på bensinstationer. Avsikten med skyltarna är att markera riskområde, dvs. klassat område. Verksamhetsutövaren ansvarar för skyltarnas placering.

13.2 Skyltar om förbud mot öppen eld m.m.

Figur 2 Skylt om förbud
mot öppen eld

Inom områden där brandfarliga gaser och vätskor hanteras på ett sådant sätt att
de lätt kan antändas får rökning, öppen eld eller andra tändkällor inte förekomma. Sådana förbudsområden ska avgränsas på en bensinstation. Storleken
på förbudsområdena framgår av avsnitt 1.4, sid 6).
Skyltar med förbud mot öppen eld sätts upp på väl synliga ställen i sådan
omfattning att det klart framgår inom vilket område förbudet råder. Skylten
utformas enligt figur 2 och ska vara så stor att budskapet lätt kan uppfattas på
de avstånd som kan komma i fråga. Cirkelns ytterdiameter ska inte vara mindre än 210 mm.
Det ska också finnas varningsskyltar som upplyser om hantering av brandfarliga gaser och vätskor. Se figur 3.

13.3 Svenska Petroleum Institutets standard
SPI har tagit fram en branschnorm för beteckning av bränslen vid försäljning
samt märkning av utlastningar på depåer, påfyllningsförskruvningar på bensinstationer och kundanläggningar (se bilaga 2, sid 59).

Figur 3 Varningsskylt om
hantering av brandfarliga
gaser och vätskor
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13.4 Märkning vid påfyllninganslutning, pejlingshål och
överfyllningsskydd
För att förhindra förväxling placeras en beständig och tydlig skylt vid cisternens påfyllningsanslutning och pejlingshål med uppgift om
- cisternens nummer inom anläggningen
- cisternens volym
- den vätska för vilken cisternen används.
Vid kontaktdon för överfyllningsskydd placeras också en beständig och tydlig
skylt med cisternens nummer inom anläggningen.
Om cisterner inte kan fyllas med självfall förses anslutningen med skylt som
anger att pumpning är tillåten och maximalt flöde.

MOTORBENSIN
Figur 4
Farlighetsmärkning av
mätarskåp för
motorbensin
Extremt
brandfarligt

Miljöfarlig

Kan ge cancer. Kan ge ärftliga genetiska skador. Möjlig risk för
fosterskador. Även farligt: kan ge lungskador vid förtäring.
Irriterar huden. Ångor kan göra att man blir dåsig och omtöcknad.
Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga
långtidseffekter i vattenmiljön.
Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning.
Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta genast
läkare. Visa om möjligt etiketten.
Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare.
Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten.
Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
Undvik utsläpp till miljön.
Lös behållare med bensin förvaras väl tillsluten i väl ventilerat
utrymme.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Varning för annan användning än som motorbränsle.
Innehåller: bensin
volymhalt benzen högst 1 %

2005-12

Svavelfri – Sulfur-free

Etanol E85
Figur 5
Farlighetsmärkning av
mätarskåp för etanol E85

Mycket
brandfarligt

Miljöfarlig

Kan ge cancer. Kan ge ärftliga genetiska skador. Även farligt: kan
ge lungskador vid förtäring. Irriterar huden. Ångor kan göra att
man blir dåsig och omtöcknad.
Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga
långtidseffekter i vattenmiljön.
Undvik exponering - Begär specialinstruktioner före användning.
Vid olycksfall, illamående eller annan påverkan, kontakta genast
läkare. Visa om möjligt etiketten.
Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare.
Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten.
Förvaras åtskilt från antändningskällor - Rökning förbjuden.
Undvik utsläpp till miljön.
Lös behållare med E85 förvaras väl tillsluten i väl ventilerat utrymme.
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Förvaras oåtkomligt för barn.
Varning för annan användning än som motorbränsle.
Innehåller: etanol och mellan 14-30% bensin
volymhalt benzen högst 1 %

Svavelfri – Sulfur-free

2006-11

DIESEL
Miljöklass 1

Figur 6
Farlighetsmärkning av
mätarskåp för diesel

Hälsoskadlig

Miljöfarlig

Farligt: kan ge lungskador vid förtäring. Irriterar huden.
Giftigt för vattenlevande organismer, kan orsaka skadliga
långtidseffekter i vattenmiljön.
Vid förtäring, framkalla ej kräkning. Kontakta genast läkare och visa
om möjligt etiketten.
Vid hudkontakt, tvätta med tvål och vatten.
Töm ej i avloppet.
Undvik utsläpp till miljön.
Förvaras oåtkomligt för barn.
Innehåller: Destillat (petroleum), vätebehandlade lätta

2006-09

Svavelfri – Sulfur-free
13.5 Farlighetsmärkning av mätarskåp
Mätarskåp för drivmedel ska vara märkta med varans namn, farosymbol, riskfraser och skyddsfraser. Figurerna 4-6 visar hur mätarskåp för motorbensin,
etanolbränsle respektive diesel farlighetsmärks.

13.6 Hänvisningsskylt för obemannade stationer
kontaktperson = Föreståndaren själv eller av denne
utsedd person som kan vidta
de lämpliga åtgärder som
behövs vid nödsituationer.

(Definitionslista finns på
sid 54).
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På obemannade stationer placeras en skylt med telefonnummer till en kontaktperson som kan vidta lämpliga åtgärder vid läckage eller andra situationer som
kan äventyra säkerheten på stationen.

14. Instruktioner
För att uppnå en säker hantering av brandfarliga varor på en bensinstation
krävs att anläggningen sköts och underhålls. Detta förutsätter i sin tur att det
finns instruktioner på svenska som omfattar ansvars- och ordningsregler, företagets organisationsplan, arbetsuppgifter och befogenheter, orientering om
anläggningen och byggnader, markering av förbudsområde. I instruktionerna
ingår även larmlistor, tillvägagångssättet vid olika farosituationer och rapportering vid olyckor och tillbud.
Instruktionerna samlas i en ”stationspärm” och delges personalen. Det är en
viktig uppgift för föreståndaren att förvissa sig om att personalen har uppfattat
instruktionerna på rätt sätt.

14.1 Drift- och skötselinstruktioner
Föreståndaren ansvarar för att det finns drift- och skötselinstruktioner. Detta
avsnitt beskriver hur drift- och skötselinstruktioner skrivs för att uppfylla såväl
branschens som lagstiftningens krav. Avsnittet omfattar inte bensinstationens
metangasförande delar. (Se i stället Svenska Gasföreningens Anvisningar för
tankstationer för metangasdrivna fordon.)
14.1.1 Nybyggd station

För att kunna driva och sköta en bensinstation på ett betryggande sätt är det
viktigt att ha en god dokumentation redan när en nybyggd station tas i drift.
En bensinstations dokumentation visar hur den är utformad och omfattar:
- ett detaljerat flödesschema
- situationsplan
- relationsritningar över mark och byggnader
- relationsritningar över maskinuppställningar.
Kontrolldokumentationen visar hur anläggningen är kontrollerad och resultaten av kontrollerna. Den ska vara samlad i en pärm eller på annat tydligt sätt.
Exempel på kontrolldokument är
- elbesiktningsprotokoll
- tryck- och täthetsprovningsprotokoll
- intyg om svetskompetens
- intyg om överensstämmelse med tryckkärlsdirektivet, för gasbehållare
- intyg om överensstämmelse med ATEX-direktivet
- dokumentation om explosionsfarlig miljö
- avsyningsprotokoll.
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Driftsättningsinstruktionen för en bensinstation visar hur stationen driftsätts
när bränsletankar och ledningar är luftfyllda. Den omfattar
- flödesschema över bensinstationens bränsleförande delar
- skiss över placeringen av bensinstationens bränsleförande delar
- uppgift om att endast föreståndaren får beordra driftsättning
- uppgift om att stationen stängs för allmänheten under driftsättningen
- beskrivning steg för steg hur varje anläggningsdel driftsätts
- beskrivning steg för steg vilka kontroller som görs under driftsättningen
- kriteriet för när driftsättningen är klar och uppgift om att endast föreståndaren får förklara bensinstationen driftsatt.

En driftsättningsinstruktion är skriven helt på svenska. Den ska vara välstrukturerad och samlad i pärm eller elektroniskt. Komponentbeteckningar i instruktionerna är desamma som på märkbrickorna. Enheter i instruktionerna är
desamma som på instrumenten.
14.1.2 Bensinstation som tagits i drift

Driftinstruktionen för en bensinstation omfattar
- flödesschema över bensinstationens bränsleförande delar
- skiss över placeringen av bensinstationens bränsleförande delar
- beskrivning steg för steg hur anläggningen drivs när den innehåller drivmedel
- beskrivning av vilka kontroller som görs under driften
- kriterier för när driften ska avbrytas
- åtgärder vid felfall.
En driftinstruktion är skriven helt på svenska. Den ska vara välstrukturerad
och samlad i pärm eller elektroniskt. Komponentbeteckningar i instruktionerna är desamma som på märkbrickorna. Enheter i instruktionerna är desamma
som på instrumenten.
Skötselinstruktionen för en bensinstation visar hur stationen underhålls på kort
och lång sikt och omfattar:
- flödesschema över bensinstationens bränsleförande delar
- skiss över placeringen av bensinstationens bränsleförande delar
- beskrivning av regelbundna underhållsarbeten och kontroller som görs och
hur ofta. Beskrivningen ska vara uppdelad i tidsenheter så att det framgår
vad som ska göras varje dag, vecka, månad och år.
En skötselinstruktion är skriven helt på svenska. Den ska vara välstrukturerad
och samlad i pärm eller elektroniskt. För detaljbeskrivningar av hur ett underhållsarbete eller ett kontrollmoment går till är det dock tillåtet att hänvisa till
respektive tillverkares instruktioner om dessa är helt på svenska och hänvisningen är mycket tydlig till pärm och sida. Komponentbeteckningar i instruktionerna är desamma som på märkbrickorna. Enheter i instruktionerna är
desamma som på instrumenten.
En reparationshandbok ska vara skriven på svenska eller engelska.
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Instruktion för rapportering av tillbud och olyckor
Varje företag ska ha en instruktion för rapportering av tillbud och olyckor enligt
olika lagstiftningar. Instruktionen samlas i en pärm (”Olyckspärmen”). Vid
brand, explosion eller tillbud ska Räddningsnämnden få skriftlig anmälan. Av
instruktionen ska det framgå
- vem som gör anmälan (oftast föreståndaren)
- att anmälan görs inom två dagar
- att anmälan görs vid personskada
- att anmälan görs vid sakskada över två basbelopp (ca 72 000 kronor)
- att anmälan görs vid tillbud som kunnat orsaka personskada eller sakskada
enligt ovan.
Olyckor och tillbud, som lett till eller kunnat leda till en olycka, rapporteras
direkt på Räddningsverkets webbplats, www.raddningsverket.se, eller med

hjälp av den blankett som finns på webbplatsen. Inrapporterade olyckor och
tillbud analyseras av Räddningsverket och sammanställs i en databas för att
lärdomar av det inträffade ska komma branschen till del.
Föreståndaren är ansvarig för att all dokumentation hålls aktuell.
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15. Skötsel och underhåll
Föreståndaren har till uppgift, att under verksamhetsledningens ansvar, verka
för att hanteringen sker enligt de aktsamhetskrav och övriga skyldigheter som
följer av regelverket för hantering av brandfarliga varor på en bensinstation. I
uppgiften ingår även att se till att utrustning eller anordningar som genom förslitning, skada eller på annat sätt inte fyller gällande krav inte används förrän
bristerna blivit avhjälpta.
Cisterner och rörledningar ska kontrolleras genom återkommande kontroll
av ackrediterat kontrollorgan.
Reparations- och underhållsarbeten planeras alltid i samråd mellan föreståndare och entreprenör. Ansvaret för skydd och säkerhet fastställs och dokumenteras innan arbetena sätts i gång.
Reparations- och underhållsarbeten på bensinstationer kräver fackmannamässigt utförande och ska utföras av personal med goda kunskaper om de
anordningar och den miljö som arbetena gäller.
Föreståndaren ansvarar för regelbunden kontroll av anläggningen. Dagligen kontrolleras mätarskåpens funktion och att de inte läcker. Egenkontroll i
övrigt sker enligt checklista (se exempel på sid 23-24).
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16. Rutiner vid leverans från
tankfordon
Cisterner ska fyllas och tömmas på betryggande sätt. Fyllning ska planeras så
att överfyllning inte sker. Ett överfyllningsskydd får inte utgöra enda åtgärd för
att förhindra överfyllning. Betryggande fyllning förutsätter också att föreståndaren innan vätskan beställs förvissar sig om hur mycket cisternen innehåller
för att inte beställa större mängd än vad som ryms.

16.1 Beställning
Beställningen ska vara anpassad till den maximala fyllnadsgraden i cisternen
och den ska vara lägre än nivån när överfyllningsskyddet aktiveras (se avsnitt
3.8, sid 12). Beställningen dokumenteras. Ett sätt att bestämma tillgängligt
utrymme är pejling. Pejling kan göras manuellt. (Se avsnitt 4.2, sid 14 för manuell pejling av cistern med etanolbränsle.) Andra tekniska lösningar som ger
betryggande säkerhet mot överfyllning av cisternen är automatisk tankmätning (ATM). Vid fyllning efter mätning med ATM dokumenteras beslutet om
fyllning och dokumentet sparas i ett år.

16.2 Lossning
Tankfordonsföraren ska uppehålla sig på plats och snabbt kunna avbryta påfyllningen om risk för skada uppstår.
Trots att cisternen har överfyllningsskydd bör man vid fyllningen ha som
regel att hålla avluftningsrörets mynning under uppsikt för att snabbt kunna
avbryta påfyllningen vid behov.
Det är viktigt att lossning sker försiktigt så att cisternen inte överfylls. Drivmedel lossas genom självfall där så är möjligt. Vid koppling av slang och liknande arbeten ska det finnas en hink till hands för uppsamling av spill. Efter
lossningen låses samtliga lock. Vid utflöde av brandfarliga vätskor klass 1 och
2a bör räddningstjänsten tillkallas. Kringliggande område ska göras strömlöst
och fordon ska förhindras att starta inom det drabbade området.
Varken tankfordon eller slang får tömmas med tryckluft.
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17. Hantering av spillolja
Det kan inte uteslutas att den spillolja som tas till vara på bensinstationer eller
verkstäder för personbilar innehåller bensin eller annan brandfarlig vätska
klass 1. Redan vid en liten inblandning av bensin i olja kan oljans flampunkt bli
lägre än 21°C (gränsen för vätska klass 1). Det innebär att spillolja betraktas
som en brandfarlig vätska klass 1 om man inte genom flampunktsbestämning
funnit att oljans flampunkt överstiger 21°C.

17.1 Förvaring av spillolja
Spillolja kan vara förorenad med bensin, färger, lösningsmedel eller dylikt.  Lättantändligt material får därför inte förvaras på den plats där spillolja hanteras.
Cisterner för spillolja ska konstruktions-, tillverknings- och installationskontrolleras. Cisterner som är större än 3 000 liter invallas om de inte har annan
teknisk lösning som förhindrar att ett utsläpp sprids okontrollerat.
Upp till 3 000 liter spillolja som förvaras inomhus avskiljs i lägst brandteknisk klass EI 30. Mängder över 3 000 liter avskiljs i lägst EI 60, i mekaniskt ventilerat utrymme.
Cisterner för spillolja ska stå minst 3 meter från vägg. Är väggen avskild i
minst brandteknisk klass EI 60 och saknar dörrar och fönster inom 3 meter
från cisternen bortfaller detta avståndskrav. Det är dock viktigt att cisternen
kan inspekteras på alla sidor.
Kärl för förvaring av förbrukade bensin- och oljefilter ger riskområde och
bör därför stå inom klassat område i anslutning till en tömningsanordning för
spilloljerullfat. Kärlen ska ha tättslutande lock och skyddas så att antändning
inte riskeras.

17.2 Hetarbete och spillolja
Hantering av spillolja och hetarbete separeras. Om skydd saknas mellan platsen
för hetarbete och platsen för spilloljehanteringen fordras ett avstånd som förhindrar att gnistor kan antända spilloljan, vanligen minst 12 meter. Om det
finns skydd, t.ex. skärmvägg eller liknande som hindrar svetsloppor och gnistor, kan avståndet minskas efter bedömning av riskerna.

17.3 Klassning vid hantering av spillolja inom- och utomhus
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Med tanke på den ringa mängd spillolja som hanteras vid varje enskilt tillfälle
och den låga strömningshastigheten begränsas riskområdet runt de platser där
spilloljan hanteras till 0,5 meter zon 1. Detsamma gäller vid cisterner (även i
cisternrum) samt runt avluftningsrörets mynning. Klassning görs om större
mängder spillolja hanteras, exempelvis vid tömning av en större dagtank.
I lokaler där spillolja förvaras inskränks elutrustningen till den nödvändigaste, t.ex. belysning. Takarmatur förses med skyddskåpa som hindrar nedfall
av heta delar. Strömställare placeras lämpligen utanför ingången till lokaler där
spillolja förvaras.
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17.4 Tillstånd
Om hantering av spillolja ingår i bensinstationens verksamhet ska den mängd

man avser att hantera omfattas av bensinstationens tillstånd för hantering av
brandfarlig vara.
Svetsning, skärning m.m. i verkstadslokaler där spillolja hanteras kräver
undantag, bl.a. från förbudet att föra öppen eld. Kommunens byggnadsnämnd
får meddela generellt undantag från detta förbud. Ett sådant undantag ges för
en längre tid.
Undantag från hetarbetsförbudet för enstaka tillfällen meddelas av kommunens räddningsnämnd. (Se vidare kapitel 9, sid 28 om hetarbeten.)
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18. Avveckling av verksamhet vid
bensinstationer
När verksamheten på en bensinstation ska avvecklas eller när cisterner och rörledningar ska tas ur bruk måste åtgärder vidtas för att förhindra att risk för
brand och explosion kvarstår efter avvecklingen.
Cisterner och rörledningar som tas ur bruk ska tömmas och rengöras. Åtgärder ska vidtas som hindrar att de kan fyllas med brandfarlig vätska. Detta kan
t.ex. göras genom att påfyllningsrör och övriga friliggande rördelar avlägsnas.
För att minska risken för framtida marksättningar bör en markförlagd cistern
som tas ur bruk bortskaffas.
En cistern som ska lyftas upp ur marken ska vara gasfri. Föreståndare och
entreprenör kommer överens om hur cisternen avgasas så att risken för antändning minimeras.
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Definitioner och förkortningar
I denna handbok används följande uttryck och förkortningar med nedan angiven betydelse:
Definitioner
ackrediterat
Organ som med stöd av lagen (1992:1119) om teknisk kontroll
certifieringsorgan ackrediterats för certifiering av produkter.
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ackrediterat
kontrollorgan

Organ som med stöd av lagen (1992:1119) om teknisk kontroll
ackrediterats för kontroll av produkter.

antändbart
material

Material som kan antändas av låga eller gnista, t.ex. tyger och
papper. (Material som är svårt att antända, t.ex. massivt trä och
aluminium, avses inte.)

bensinstation

Anläggning där drivmedel distribueras från cistern till
bränsletankar i motorfordon.

bemannad

Bensinstation med byggnad där tillståndshavaren, ensam eller
med servicepersonal, driver verksamhet och där det finns
kassabetjänade pumpar.

automatstation

Bensinstation med mätarskåp som styrs endast från kort- eller
sedelautomater.

A-byggnad

Byggnad där människor bor samt byggnad i vilken vanligen
vistas människor som saknar anledning att känna till
förekommande hantering av brandfarliga gaser eller vätskor.
(Hit hör bostadshus, hotell, sjukhus, kontorshus, varuhus,
restaurangbyggnader, bibliotek, museum,
utställningsbyggnader, skolbyggnader, kyrkor och andra
byggnader med samlingslokal och liknande.)

B-byggnad

Byggnad, i vilken vanligen inte vistas andra människor än
sådana som kan förutsättas känna till förekommande hantering
av brandfarliga gaser eller vätskor. (Hit hör industribyggnader,
hantverksbyggnader, parti- eller postorderlager, pumphus,
bensinstationer, garagebyggnader, laboratoriebyggnader och
liknande.)

C-byggnad

Byggnad där människor vanligtvis inte vistas. (Hit hör
friliggande magasin, förrådsskjul o.d., samt del av byggnad som
är skild från B-byggnad med brandmur utan dörr och fönster.
Sol-, regn- och vindskydd är i detta sammanhang inte att anse
som byggnad.)

certifikat

Intyg om överensstämmelse med en standard eller en
föreskriftsregel. Anm. Sådant intyg utfärdas av ackrediterat
certifieringsorgan eller kontrollorgan. (Ersätter bl.a.
typgodkännandebevis.)

cistern

Fast behållare med tillbehör såsom armaturer, påfyllnings- och
avluftningsanordningar samt överfyllningsskydd.

cisternrum

Slutet, brandtekniskt avskilt (lägst EI 60) och ventilerat rum
enbart avsett för förvaring av brandfarliga gaser eller vätskor i
cistern, i vilket öppen hantering inte förekommer.
Anm. Förvarade brandfarliga gaser eller vätskor får inte kunna
komma lösa utanför rummet utom genom
ventilationsöppningar, som mynnar på plats där risk för
antändning av utströmmande gas/ånga vanligen inte föreligger.
Detta kan åstadkommas t.ex. genom invallning av
cisternrummet.
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containerstation

Bensinstation med cistern placerad i container ovan mark.

etanolbränsle,
t.ex. E85

Fordonsbränsle bestående av etanol och bensinblandning med
mer än 50 % etanol, t.ex. E85 som består av 70–86 % etanol.

explosiv atmosfär

Explosiv blandning i luft, bestående av gas, ånga eller dimma,
som kan uppstå när brandfarlig gas eller vätska hanteras.

flampunkt

Den lägsta temperatur då en vätska avger ångor som bildar en
antändbar blandning med luft.

förbudsområde

Område där det råder förbud att röka eller vidta andra åtgärder
som kan ge upphov till öppen eld eller farliga gnistor eller
annat som kan antända varorna.

försäljningslokal

Lokal dit kunder har tillträde och där varor exponeras.

hantering

Tillverkning, bearbetning, behandling, förpackning, förvaring,
transport, användning, omhändertagande, förstöring,
saluförande, underhåll, överlåtelse och därmed jämförliga
förfarande.

hetarbete

Åtgärder som kan ge upphov till öppen eld, farliga gnistor eller
annat som kan orsaka antändning.

installationskontroll

Kontroll av en anordning innan den första gången tas i bruk

klassningsplan

Dokument som innehåller en bedömning av var en explosiv
atmosfär kan uppstå.

kontaktperson

Föreståndaren själv eller av denne utsedd person som kan vidta
de lämpliga åtgärder som behövs vid nödsituationer.

lös behållare

Flaska, burk, dunk, fat och annan liknande behållare för
förvaring av brandfarliga gaser eller vätskor.

miljöstation

Obemannat mottagningsutrymme för miljöfarligt avfall (t.ex.
burkar och flaskor som kan innehålla brandfarlig vara).

mätarskåp

Drivmedelspump med utrustning för fyllning av drivmedel. Ett
mätarskåp kan innehålla pumpenhet, mätenhet, beräkningsdel,
kort- och sedelläsare samt kvittogivare.

riskområde

Område i vilket det finns explosiv atmosfär eller sådan kan
förväntas förekomma i en sådan omfattning att särskilda
skyddsåtgärder erfordras i fråga om konstruktion, installation
och användning av utrustning.

- zon 0

Område där explosiv atmosfär förekommer ständigt eller ofta.

- zon 1

Område där explosiv atmosfär förväntas förekomma ibland vid
normal hantering.

- zon 2

Område där explosiv atmosfär inte förväntas förekomma vid
normal hantering men om den ända gör det, endast har kort
varaktighet.

spillzon

Område begränsat av mätarskåpslangens längd utökat med en
meter.

öppen hantering

Hantering som kan ge upphov till explosiv atmosfär.

Förkortningar
AFS

Arbetsmiljöverkets författningssamling

BN

Den eller de kommunala nämnder som fullgör uppgifter inom
plan- och byggnadsväsendet (byggnadsnämnd).

DN

Nominell diameter enligt standarden SS 324 (Rörledningar.
Nominell storlek, DN). Kan den nominella diametern inte
fastställas gäller innerdiameter i mm.

EI XX

Brandteknisk klassbeteckning för brandmotstånd på
byggnadsdelar där ”XX” avser en tidsfaktor i minuter. Se vidare
Boverkets Byggregler.

ELSÄK-FS

Elsäkerhetsverkets författningssamling

KIFS

Kemikalieinspektionens författningssamling

LBE

Lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor

NFS; SNFS före år
Naturvårdsverkets författningssamling
1999
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RN

Den eller de kommunala nämnder som svarar för
räddningstjänsten (räddningsnämnden).

SEK

Svenska Elektriska Kommissionen

SPI

Svenska Petroleum Institutet

SS

Svensk Standard

SS-EN

Europastandard utgiven som svensk standard

SRVFS

Statens räddningsverks författningssamling

SÄIFS

Sprängämnesinspektionens författningssamling

Bilaga 1
Förteckning över vissa på bensinstationer tillämpliga regler
Lagar och förordningar
Lag (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor
Förordning (1988:1145) om brandfarliga och explosiva varor
Miljöbalk (1998:808)
Förordning (1998:941) om kemiska produkter och biotekniska organismer.

Föreskrifter meddelade av Räddningsverket,
Sprängämnesinspektionen, Kemikalieinspektionen och
Naturvårdsverket
SÄIFS 1994:5
Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tillsyn och om
olycksrapportering i anslutning till lagen (1988:868) om brandfarliga och explosiva varor
SÄIFS 1995:3
Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tillstånd till hantering av brandfarliga gaser och vätskor
Författningen ändrad och omtryckt genom SÄIFS 1997:3
SÄIFS 1996:2
Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av
brandfarliga gaser och vätskor på försäljningsställen
SÄIFS 1996:3
Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om förbudsanslag
och varningsanslag samt om märkning av rörledningar vid hantering av brandfarliga varor
SÄIFS 1996:8
Sprängämnesinspektionens naturgasföreskrifter och allmänna råd till föreskrifterna
SÄIFS 1997:9
Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om öppna cisterner
och rörledningar m.m. för brandfarliga vätskor
SÄIFS 1998:5
Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om tankstationer för
metangasdrivna fordon
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SÄIFS 2000:2
Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om hantering av
brandfarliga vätskor
Författningen ändrad och omtryckt genom SÄIFS 2000:5
SÄIFS 2000:4
Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om cisterner, gasklockor, bergrum och rörledningar för brandfarliga gaser

SÄIFS 2000:7
Sprängämnesinspektionens föreskrifter och allmänna råd om kompetens och
utrustning hos organ som kontrollerar och certifierar öppna cisterner och rörledningar m.m. för brandfarliga vätskor.
SRVFS 2004:7
Statens Räddningsverks föreskrifter om explosionsfarlig miljö vid hantering av
brandfarliga gaser och vätskor
Räddningsverkets handbok om explosionsfarlig miljö vid hantering av brandfarliga gaser och vätskor
SRVFS 2005:10
Statens räddningsverks föreskrifter med vissa bestämmelser om brandfarliga
vätskor
KIFS 1998:8
Kemikalieinspektionens föreskrifter om kemiska produkter och biotekniska
organismer
KIFS 2005:5
Kemikalieinspektionens föreskrifter med EG-harmonisering, bindande klassificering och märkning (Klassificeringslistan)
KIFS 2005:7
Kemikalieinspektionens föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter
SNFS 1991:1
Naturvårsverkets föreskrifter om återföringssystem för bensingaser vid tankställen för motorfordon
Författningen ändrad och omtryckt genom SNFS 1996:8
NFS 2003:24
Naturvårsverkets föreskrifter om skydd mot mark- och vattenförorening vid
lagring av brandfarliga vätskor
Författningen ändrad genom NFS 2006:16
Aktuella förteckningar över Räddningsverkets, Kemikalieinspektionens och
Naturvårdsverkets föreskrifter finns på myndigheternas webbplatser, www.
raddningsverket.se, www.kemi.se respektive www.naturvardsverket.se.
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Bilaga 2

STANDARD

BETECKNING PÅ BRÄNSLEN VID FÖRSÄLJNING
I SVERIGE SAMT MÄRKNING AV UTLASTNINGAR
PÅ DEPÅER, PÅFYLLNINGSFÖRSKRUVNINGAR PÅ BENSINSTATIONER OCH
KUNDANLÄGGNINGAR

Utgåva 4
2006-09-18
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BETECKNING PÅ BRÄNSLEN VID FÖRSÄLJNING I SVERIGE SAMT MÄRKNING
AV UTLASTNINGAR PÅ DEPÅER, PÅFYLLNINGSFÖRSKRUVNINGAR PÅ
BENSINSTATIONER OCH KUNDANLÄGGNINGAR
För att beteckna de produkter som levereras till kunder i Sverige av oljebolag
verksamma i Sverige användes följande förkortningar. Beteckningarna användes på
leveranshandlingar, fakturor, i allmän statistik och ingår som en del i redovisningen
till skatteverket och tullverket. Beteckningarna kan också användas för vidare
hänvisningar till produktinformation och hanteringsinstruktioner samt för att märka
påfyllningsförskruvningar på leveransplatser och utlastningsanordningar på
oljedepåer.
Beteckningarna utgör en mellan SPIs medlemmar överenskommen standard och
samma beteckningar användes av samtliga SPIs medlemmar för att beteckna
respektive produkt. Olika bolag saluför dock sina produkter under olika produktnamn.
För vidare information om olika produkters kvalitetsegenskaper hänvisas till
leverantören och Svensk standard.

PRODUKTBETECKNINGAR
BENSINER: Princip B
95
Ò
Ï
Bensin
Oktantal
95
96
98

G
1
Ñ
Ñ
Bensintyp
Miljöklass 1 eller 2
G = grön (katalysatorbensin)

Samtliga positioner i produktbeteckningen skall alltid anges.
Produktbeteckningar på förekommande kvaliteter:
Produkt

Standard

Standard

(saluföres under olika varunamn av olika företag)

Produktbeteckning

Färg på märkskylt

Grön bensin 95

B95G1, B95G2

Grön

B95G1E5, B95G2E5

Grön skylt med Blå
produktbeteckning

B98G1, B98G2

Gul

miljöklass 1 och 2
Grön bensin 95 med max
5%vol Etanol
miljöklass 1 och 2
Grön bensin 98
miljöklass 1 och 2
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DIESELBRÄNSLE: Princip

D

B

Ò

1
Ñ

Dieselbränsle

Ñ

Märkning
B = blank
F = färgad

Miljöklass
1, 2 och 3

Produktbeteckningar på förekommande kvaliteter
Produkt

Standard

Standard

(saluföres under olika varunamn av olika företag)

Produktbeteckning

Färg på märkskylt

Diesel, blank

DB1, DB2 resp DB3

Svart

DF1, DF2 resp DF3

Vit eller
aluminiumfärgad

DBB5

Svart

miljöklass 1, 2 eller 3
Diesel, färgad
Miljöklass 1, 2 eller 3
Diesel, blank med upp till
5 %vol RME 1)

Vit eller
aluminiumfärgad

Diesel, färgad med upp till DFB5
5 %vol RME 1)

1)

Även andra procentsatser förekommer på marknaden.

Gasolja 2): Princip

GO
Ò

Gasolja
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10
Ï
CFPP °C
10=-10°C
32=-32°C 3)

B
Ñ
Märkning
B = blank
F = färgad

Produktbeteckningar på förekommande kvaliteter
Produkt

Standard

Standard

(saluföres under olika varunamn av olika företag)

Produktbeteckning

Färg på märkskylt

Gasolja, -10°C, blank

GO10B

Svart

Gasolja, -10°C, färgad

GO10F

Vit eller
aluminiumfärgad

Gasolja, -25C, blank

GO25B

Svart

Gasolja, -25C, färgad

GO25F

Vit eller
aluminiumfärgad

Gasolja, -32°C, blank

GO32B

Svart

Gasolja, -32°C, färgad

GO32F

Vit eller
aluminiumfärgad

2)

Begreppet gasolja används normalt vid leveranser av drivmedel till fartyg.

3)

Kvaliteter med andra CFPP-värden kan också förekomma.

ELDNINGSOLJA: Princip:

Eo1
Ò

Eldningsolja 1

I
Ï
I = Inomhuslagring
(CFPP -10°C) 3)
U = Utomhuslagring
(CFPP -25C/-32°C) 3)

Produktbeteckningar på förekommande kvaliteter
Produkt

Standard

Standard

Produktbeteckning

Färg på märkskylt

Eo1, Inomhuslagring

Eo1I

Vit eller
aluminiumfärgad

Eo1, Utomhuslagring

Eo1U

Vit eller
aluminiumfärgad

Dieselbränsle miljöklass 1 kan även säljas som Eo1 och då enligt Eo1U.
3)

Kvaliteter med andra CFPP-värden kan också förekomma.
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ÖVRIGA PRODUKTER:
Se tabell.
För bensin med etanolinblandning utöver vad som inrymmes i bensin enligt svensk
standard gäller följande princip
E

85

Ò

Ï

Etanolblandad
bensin
4)

%vol Etanol 85; 85 = 85 %vol 4)

Även andra procentsatser förekommer på marknaden. Etanolhalten kan variera
mellan 70-86 %vol.
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Produktbeteckningar på förekommande kvaliteter
Produkt

Standard

Standard

Produktbeteckning

Färg på märkskylt

RME

RME

Svart

Etanol E85

E85

Blå

Alkylatbensin
tvåtakts
fyrtakts

ABT
ABF

Blå
Blå

Märkning av kundnedsläpp
Kundnedsläpp skall märkas med den standardiserade produktbeteckningen med en
märkplåt i föreskriven färg enligt bifogade exempel. Det är anläggningsägarens
ansvar att märkningen är riktig.
För bensin behöver inte miljöklassen anges på märkskylten.
För diesel och Eo1 behöver inte CFPP och/eller miljöklass anges på märkskylten.
Cisterner skall dessutom vara märkta enligt Sprängämnesinspektionens föreskrift
SÄIFS 1997:9 (alternativt NFS 2003:24).

Bensinstationspumpar – Pistolmunstycken
Produkt

Färgmärkning på
munstycket

Diameter på munstycket

Grön bensin 95

Grön

Mindre än 21,3 mm

Grön 96

Grön

Mindre än 21,3 mm

Grön bensin 98

Grön

Mindre än 21,3 mm

Alkylat

Vit

Större än 23,7 mm

Dieselbränsle

Svart

RME

Gul

Etanol E85

Blå

Biogas och naturgas

Grå
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Mindre än 21,3 mm

Exempel på märkning av
påfyllningsförskruvningar för
bensin
För bensin miljöklass 1 och 2

GRÖN BENSIN
95 oktan
B95G
cistern
volym

XX
XX

Bakgrundsfärg på skylten: Grön
Produktbeteckningen måste alltid
anges på skylten
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Handboken om hantering av brandfarliga gaser och vätskor på
bensinstationer är en sammanställning av de regler som gäller
skydd mot brand och explosion för bensinstationer.
Handboken är avsedd för verksamhetsutövare som vill ha en
samlad presentation av regelverket och dess tillämpningar,
men kan med fördel även användas av tillståndsmyndigheter
och tillsynsmyndigheter.

Denna handbok ingår i Räddningsverkets serie av handböcker som riktar sig
till den som har behov av en samlad bild över vilka regler och andra förutsättningar som gäller för en viss verksamhet inom något av Räddningsverkets expertområden. Utgångspunkten för handböckerna är i de flesta fall de
regler som Räddningsverket utfärdat för verksamheten. Dessa regler
presenteras i handboken på ett mer lättillgängligt och pedagogiskt sätt.
Avsikten är också att sätta in reglerna i deras sammanhang och förklara och
tydliggöra innebörden för den som ska tillämpa dem praktiskt. Handböckerna publiceras och uppdateras på Räddningsverkets webbplats,
www.raddningsverket.se. Kontrollera alltid datum mot senaste version på
webbplatsen innan du använder handboken.
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telefon 054 13 50 00
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Handlingar till

Ärende 5

Ändring i taxan för upplåtelse av
offentlig plats och torghandel
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-03-26, § 100
• Ledningskontoret 2015-02-06, 2014-05-19
• Tekniska nämnden 2014-04-23, § 97
• Tekniska nämnden 2014-12-18, § 260

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-03-26

Rs § 100

Ändring i taxan för upplåtelse av offentlig plats och torghandel
RS 2013/706

- Ledningskontoret 2015-02-06

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Tekniska nämndens förslag 23 april 2014, § 97, till ändringar i Taxa för upplåtelse av
offentlig plats och torghandel antas.

•

Taxan föreslås träda i kraft från och med den förste i den månad som infaller
närmast efter det att fullmäktiges beslut tillkännagivits, varvid den ersätter nu
gällande föreskrifter i taxan.

Nu gällande föreskrifter i taxan för upplåtelse av offentlig plats och torghandel antogs
av regionfullmäktige senast 23 februari 2009, § 9. Tekniska nämnden föreslog ändringar
i taxan 29 oktober 2013, § 249. Regionfullmäktige återremitterade ärendet 31 april 2014,
§ 41, för ett fylligare underlag. Tekniska nämnden återkom med ett omarbetat förslag 23
april 2014, § 97. Även det förslaget återremitterades av regionfullmäktige 27 oktober
2014, § 18, dels med anledning av att ärendet om torghandelsstadga återemitterats
samma dag och dels för översyn av produktutbudet.
Tekniska nämnden har nu återkommit med beslut 18 december 2014, § 260. I beslutet
har frågan om produktutbudet uppfattats som en fråga om reglering av vilka produkter
som får saluföras på torget och nämnden har avstyrkt en sådan översyn.
Ledningskontoret gör nu ingen annan bedömning än senast, förutom en justering av
ikraftträdandet. Vad gäller möjligheten att reglera innehållet i torghandlares saluföring
delar kontoret tekniska nämndens bedömning.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2013/706

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Patrik Pettersson

Datum 6 februari 2015

Regionstyrelsen

Ändring i taxan för upplåtelse av offentlig plats och torghandel
Förslag till beslut

1. Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att anta tekniska nämndens förslag den
23 april 2014, § 97 till ändringar i Taxa för upplåtelse av offentlig plats och
torghandel.
2. Taxan föreslås träda i kraft från och med den förste i den månad som infaller
närmast efter det att det på regionens anslagstavla tillkännagetts att fullmäktiges
protokoll i ärendet har justerats, varvid den ersätter nu gällande föreskrifter i
taxan.
Sammanfattning och bedömning

3. Nu gällande föreskrifter i taxan för upplåtelse av offentlig plats och torghandel
antogs av regionfullmäktige senast den 23 februari 2009, § 9. Tekniska nämnden
föreslog ändringar i taxan 29 oktober 2013, § 249. Regionfullmäktige
återremitterade ärendet den 31 april 2014, § 41, som propositionsordningen får
förstås, för ett fylligare underlag. Tekniska nämnden återkom med ett omarbetat
förslag den 23 april 2014, § 97. Även det förslaget återremitterades av
regionfullmäktige den 27 oktober 2014, § 18, såsom propositionsordningen får
förstås, dels med anledning av att samma dag hade ärendet om torghandelsstadga
återemitterats, dels för översyn av produktutbudet.
4. Tekniska nämnden har nu återkommit med beslut den 18 december 2014, § 260 i
anledning av den senaste återremissen. I beslutet har frågan om produktutbudet
uppfattats som en fråga om reglering av vilka produkter som får saluföras på
torget och nämnden har avstyrkt en sådan översyn.
5. Ledningskontoret gör nu ingen annan bedömning än senast, d.v.s. i dess yttrande
i ärendet 19 maj 2014 förutom en justering av ikraftträdandet. Vad gäller
möjligheten att reglera innehållet i torghandlares saluföring delar kontoret
tekniska nämndens bedömning. Kontoret får avslutningsvis erinra om att ärendet
återremitterats två gånger.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr RS 2013/706

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åke Wennerberg

Datum 19 maj 2014

Regionstyrelsen

Torghandelstaxa, upplåtelse av offentlig plats och
torghandel
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

Taxan för upplåtelse av offentlig plats och torghandel revideras enligt
tekniska nämndens förslag (bifogas)
Den reviderade taxan gäller fr o m 2014-07-01

Bakgrund

Tekniska nämnden föreslår i protokollsutdrag 2013-10-29, § 240, att taxan för
upplåtelse a offentlig plats och torghandel revideras
Taxan för upplåtelse av offentlig plats och torghandel (Torghandelstaxan),
antagen av Kf 2009-02-23, har varit i behov av revidering under en längre tid
för att bättre anpassas till de verksamheter som den omfattar och till
kostnadsutvecklingen i samhället. Detta gäller främst för markupplåtelse under
Almedalsveckan och för torghandeln i allmänhet samt för torghandeln på Stora
torget i synnerhet. Almedalsveckan har förändrats över tiden vilket har gjort
det nödvändigt att förändra de ytor som hyrs ut och därmed anpassa taxan till
dessa förändringar.
I förslaget till ny taxa har en omarbetning av hela taxan gjorts för att bättre
anpassa den till aktuella förhållanden och likformas med andra taxebestämmelser. För torghandelstaxan, § 2, föreslås en mindre höjning av grundpriset för
samtliga uthyrningsperioder och platser. Dessutom föreslås en utökning av
taxan med nya tilläggstaxor för att göra det möjligt att kunna välja olika
alternativ för utformningen av torghandeln på Stora torget och hur den skall
bedrivas.
De nya tilläggstaxorna är:
Tillhandahållande av torgstånd:
Taxan skall täcka kostnaden för att kontinuerligt förnya beståndet av torgstånd.
Tiden för utbyte har beräknats till vart 3:e år.
Upp- och nedmontering av torgstånd:
Taxan ska täcka kostnaden för daglig upp- och nedmontering av torgstånden

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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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2013/706

Region Gotland

Transport av torgstånd:
Taxan ska täcka kostnaden för dagliga transporter av torgstånden till och från
Stora torget.
I vilken utsträckning de olika tilläggstaxorna blir aktuella att tillämpa kommer
att styras av torghandelsstadgan. Oavsett föreslagna förändringar måste Torghandelsstadgan uppdateras före torghandelssäsongen sommaren 2014.
Totalt sett innebär förslaget att avgiftsintäkterna för torghandelsplatserna på
framförallt stora torget kommer att öka.
Avgifterna har justerats både uppåt och nedåt. För de avgifter där en höjning
av avgifterna föreslås är detta oftast beroende på att ingen indexjustering har
gjorts över tiden. Någon större ekonomisk effekt av dessa förslag bedöms det
inte bli.
För markupplåtelse under Almedalsveckan, § 4, föreslås en ny konstruktion för
taxan. I förslaget finns 5 stycken olika stora ytor för upplåtelse vars läge finns
inlagda på en underlagskarta. Genom att flera olika ytstorlekar har tillskapats
kan utställarna välja en yta som är bättre anpassad till deras behov. Det är
framförallt för de större ytorna som avgiften kommer att förändras. Det
kommer att finnas två olika prisnivåer som är beroende på hur attraktivt läget
är. De föreslagna avgifterna innebär att intäkterna beräknas öka i
storleksordningen 10 %.
Taxan har kompletterats med en paragraf som ger tekniska nämnden möjlighet
att indexjustera avgifterna för att säkerställa rätt prisnivå och en paragraf för att
ge nämnden möjlighet att sätta ned avgiften i det enskilda ärendet.
Bedömning
Enligt uppgift från samhällsbyggnadsförvaltningen uppgår intäkterna från
Torghandelstaxan till ca 4,9 Mkr år 2013 varav 2,4 Mkr från Almedalsveckan.
Totalt beräknas intäkterna öka med ca 300 tkr per år genom taxerevideringen.
Ledningskontoret tillstyrker revideringen av torghandelstaxan enligt tekniska
nämndens förslag och att den reviderade taxan antas att gälla fr o m 2014-0701.
Ledningskontoret

Per Lindskog

tf regiondirektör
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Protokoll

Tekniska nämnden 2014-04-23

TN §

97

AU §

53

Återremiss. Taxa för upplåtelse av offentlig plats och
torghandel

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Föredragande vid nämndens sammanträde; handläggare Anita Klingvall, SBF
__
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•
•

Tekniska nämnden beslutar föreslå regionfullmäktige att anta förslaget till ny
taxa för upplåtelse av offentlig plats.
Taxan föreslås gälla från och med den 1 juli 2014.

Chef infrastruktur SBF, Ann-Sofi Lindskog, meddelar att som kontakt, angående torget
finns numera torghandelsförening att föra dialog med.
Bakgrund

Taxan för upplåtelse av allmän plats återremitterades från regionfullmäktige 2014-03-31
med anledning av att taxan upplevdes svårtolkad och att komplett underlag för beslut
saknades.
Förvaltningen har förtydligat och korrigerat den del av taxan som reglerar torghandel
på Stora torget.
Taxan för upplåtelse av offentlig plats, (torghandelstaxa) antagen av Kf 2009-02-23, har
varit i behov av revidering under en längre tid för att bättre anpassas till de verksamheter
som den omfattar och till kostnadsutvecklingen i samhället. Detta gäller främst för
markupplåtelse under Almedalsveckan och för torghandeln i allmänhet samt för
torghandeln på Stora torget i synnerhet. Almedalsveckan har förändrats över tiden vilket
har gjort det nödvändigt att förändra de ytor som hyrs ut och därmed anpassa taxan till
dessa förändringar.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-04-23

Forts § 97
Bedömning

I förslaget till ny taxa har en omarbetning av hela taxan gjorts för att bättre anpassa den
till aktuella förhållanden och likformas med andra taxebestämmelser. För
torghandelstaxan, § 2, föreslås en mindre höjning av grundpriset för samtliga
uthyrningsperioder och platser.
Dessutom föreslås en utökning med en tilläggstaxa för förhyrning av torgstånd för den
som så önskar.
För annan markupplåtelse, § 3, föreslås att antalet upplåtelseändamål kommer att
reduceras. Istället tillkommer en punkt för övriga kommersiella upplåtelser för att ersätta
dessa och täcka andra ändamål som kan bli aktuella. Dessutom föreslås de ändamål som
är avgiftsfria utgå ur prislistan och istället omfattas av en samlingsparagraf, § 5.
Avgifterna har justerats både uppåt och nedåt. För de avgifter där en höjning av
avgifterna föreslås är detta oftast beroende på att ingen indexjustering har gjorts över
tiden.
För markupplåtelse under Almedalsveckan, § 4, föreslås en ny konstruktion av taxan. I
förslaget finns fyra olika ytstorlekar för upplåtelse. Genom att flera olika ytor har
tillskapats kan utställaren välja en yta som är anpassad efter behovet. Prisnivåerna är
differentierade beroende på läget.
De föreslagna avgifterna innebär att intäkterna beräknas öka.
Taxan har kompletterats med en paragraf som ger tekniska nämnden möjlighet att
indexjustera avgifterna för att säkerställa rätt prisnivå och en paragraf för att ge
nämnden möjlighet att sätta ned avgiften i det enskilda ärendet.
Taxan föreslås gälla från och med den 1 juli 2014.

___
Protokollsutdrag:
RS+handlingar

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Samhällsbyggnadsförvaltningen
Anita Klingvall

Ärendenr

TN 2013/2284

Handlingstyp

Tjänsteskrivelse –
återremitterad

Datum

1 april 2014

Tekniska nämnden
Region Gotland

Återremiss från Regionfullmäktige:
Taxa för upplåtelse av offentlig plats.
Förslag till Beslut

1. Tekniska nämnden beslutar föreslå Regionfullmäktige att anta förslaget
till ny taxa för upplåtelse av offentlig plats.
Taxan föreslås gälla från och med den 1 juli 2014.

Bakgrund

Taxan för upplåtelse av allmän plats återremitterades från Regionfullmäktige
2014-03-31 med anledning av att taxan upplevdes svårtolkad och att komplett
underlag för beslut saknades.
Förvaltningen har förtydligat och korrigerat den del av taxan som reglerar
torghandel på Stora torget.
Taxan för upplåtelse av offentlig plats, (torghandelstaxa) antagen av Kf 200902-23, har varit i behov av revidering under en längre tid för att bättre anpassas
till de verksamheter som den omfattar och till kostnadsutvecklingen i samhället. Detta gäller främst för markupplåtelse under Almedalsveckan och för torghandeln i allmänhet samt för torghandeln på Stora torget i synnerhet. Almedalsveckan har förändrats över tiden vilket har gjort det nödvändigt att förändra de ytor som hyrs ut och därmed anpassa taxan till dessa förändringar.
Bedömning

I förslaget till ny taxa har en omarbetning av hela taxan gjorts för att bättre
anpassa den till aktuella förhållanden och likformas med andra taxebestämmelser. För torghandelstaxan, § 2, föreslås en mindre höjning av grundpriset för
samtliga uthyrningsperioder och platser. Dessutom föreslås en utökning med
en tilläggstaxa för förhyrning av torgstånd för den som så önskar.
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För annan markupplåtelse, § 3, föreslås att antalet upplåtelseändamål kommer
att reduceras. Istället tillkommer en punkt för övriga kommersiella upplåtelser
för att ersätta dessa och täcka andra ändamål som kan bli aktuella. Dessutom
föreslås de ändamål som är avgiftsfria utgå ur prislistan och istället omfattas av
en samlingsparagraf, § 5.
Avgifterna har justerats både uppåt och nedåt. För de avgifter där en höjning
av avgifterna föreslås är detta oftast beroende på att ingen indexjustering har
gjorts över tiden.
För markupplåtelse under Almedalsveckan, § 4, föreslås en ny konstruktion av
taxan. I förslaget finns fyra olika ytstorlekar för upplåtelse. Genom att flera
olika ytor har tillskapats kan utställaren välja en yta som är anpassad efter behovet. Prisnivåerna är differentierade beroende på läget.
De föreslagna avgifterna innebär att intäkterna beräknas öka.
Taxan har kompletterats med en paragraf som ger tekniska nämnden möjlighet
att indexjustera avgifterna för att säkerställa rätt prisnivå och en paragraf för att
ge nämnden möjlighet att sätta ned avgiften i det enskilda ärendet.
Taxan föreslås gälla från och med den 1 juli 2014.

Avdelning Infrastruktur

Ann-Sofi Lindskog
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Region Gotland

Taxa för upplåtelse av offentlig plats
Antagen av kommunfullmäktige 1995-04-24. Ändrad 1997-04-28, 2001-04-23,
2001-09-10, 2005-04-25, 2006-03-20, 2008-10-27, 2009-02-23
Taxan gäller från och med 1 februari 2014. 1 juli 2014

Inledande bestämmelser
§ 1 Denna taxa gäller för regionen upplåtelse av offentlig plats och plats för
torghandel enligt ordningslagen och torghandelsstadgan.

Avgifter
§ 2 Avgifter för torgplatser tas ut enligt tabell nedan
För Stora torget Visby
Typ av upplåtelse
Torgplats för försäljning av enbart
jordbruks- och trädgårdsprodukter,
året runt
• grundtaxa
• pris per dag
Torgplats för övriga produkter perioden 1 juni - 31 augusti
Pris per säsong:
• grundtaxa
• uthyrning av torgstånd för den
som önskar
Pris per vecka:
• grundtaxa

Annan säsong

Avgift Nuvarande

Avgift
Förslag ny taxa

1 000 kr/år
100 kr/dag

1 060 kr/år
100 kr/dag

8 000 kr/år
-

8 500 kr
2 000 kr

1 500 kr/vecka
-

1 600 kr

150 kr/dag

150 kr/dag

Ärendenr TN 2013/2284
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Region Gotland

För övriga försäljningsplatser på Gotland
Typ av upplåtelse
Torgplats för försäljning av enbart
jordbruks- och trädgårdsprodukter,
året runt
• grundtaxa
• pris per dag
Torgplats för övriga produkter perioden 1 juni – 31 augusti
Pris per säsong:
• grundtaxa
• pris per dag
Annan säsong

Avgift Nuvarande

Avgift Förslag

500 kr
50 kr/dag

550 kr
50 kr/dag

3 000 kr
150 kr

3 200 kr
175 kr

50 kr/dag

100 kr/dag

§ 3 Avgifter för övrig markupplåtelse tas ut enligt tabell nedan
Upplåtelseändamål

Avgiftsklass 1*
Avgiftsklass 1*
Nuvarande taxa Förslag ny taxa
Kommersiella upplåtelser Restauranger och caféer
Uteservering med
alkoholtillstånd
Sommarsäsong enligt 800 kr/kvm/år
800 kr/kvm/år
TN:s riktlinjer

Avgiftsklass 2**
Nuvarande taxa

Avgiftsklass 2**
Förslag ny taxa

400 kr/kvm/år

400 kr/kvm/år

Vintersäsong enligt
TN:s riktlinjer
Uteservering utan
alkoholtillstånd
Sommarsäsong enligt
TN:s riktlinjer

16 kr/kvm/år

100 kr/kvm/år

8 kr/kvm/år

50 kr/kvm/år

460 kr/kvm/år

300 kr/kvm/år

230 kr/kvm/år

150 kr/kvm/år

4 kr/kvm

25 kr/kvm/år

26 500 kr
7 000 kr

26 500 kr
5 000 kr

600 kr

600 kr

700 kr/kvm/år

700 kr/kvm/år

Vintersäsong enligt
8 kr/kvm
50 kr/kvm/år
TN:s riktlinjer
Försäljningskiosker.
Försäljningsmoduler såsom gatukök, kiosker etc
Helår
60 000 kr
60 000 kr
Per påbörjad månad,
15 000 kr
12 000 kr
max 4 månader
Per dag, endast vid
1 500 kr
1 500 kr
särskilda event
Skyltvaror utanför
1 400 kr/kvm/år 1 400 kr/kvm/år
butik

*Avgiftsklass 1 avser Visby innerstad, inre delarna av Visby hamn samt Öster centrum.
**Avgiftsklass 2 avser övriga platser inom region Gotland.

Ärendenr TN 2013/2284

Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Upplåtelseändamål

Avgift
Nuvarande taxa

Kommersiella upplåtelser, övriga
Försäljningsplatser Östercentrum
11 000 kr/säsong
2 m2
300 kr/dag
1 juni – 31 augusti
övrig tid
Restaurangtält med alkoholtillstånd
Restaurangtält utan alkoholtillstånd
Restaurangtält till slutet sällskap
Uppställning hyrcyklar
Övrig upplåtelse
Byggetableringar
Byggnadsställning – längd
enligt TA-plan

Skylift

150 kr/dag

11 000 kr/säsong
300 kr/dag
150 kr/dag

6 000 kr/dag
3 000 kr/dag
2 000 kr/dag
300 kr/kvm/säsong
saknas

500 kr/kvm/säsong
100 kr/kvm/dag

200 kr/vecka
Minimiavgift 1 000 kr

Längd 3 m 200 kr/vecka
Längd 6 m 300 kr/vecka
Längd 9 m 400 kr/vecka
därutöver ökar priset
med 100 kr/ varje ny 3
m längd
Minimiavgift 1 000 kr
100 kr/dag
Minimiavgift 1 000 kr
200 kr/vecka/st
Minimiavgift 1 000 kr
2 kr/kvm/vecka
Minimiavgift 1 000 kr
2 kr/kvm/vecka
Minimiavgift 1 000 kr
5 kr/kvm/vecka

Byggbod/container

500 kr/ansökan max 2
dagar
100 kr/vecka

Upplag

2 kr/kvm/vecka

Trappor

2 kr/kvm/vecka

Övrigt
Byggnader där inte annat
avtal finns
Mindre än 26 kvm
Större än 26 kvm

5 kr/kvm/vecka
5 kr/kvm/vecka

Tillfälliga affischpelare, byggskyltar och banderoller

700 kr/kvm skyltyta/år
300 kr/kvm/mån
Minsta avgift 1 500
kr/skylt/år
700 kr/ställ/år

Tidningsställ
Evenemang
Marknader
Cirkus och tivoli
Inträdesbelagt eller kommer-

Avgift
Förslag ny taxa

2 000 kr/dag
4 000 kr/dag

1 500 kr/dag
1 500 kr/dag
40 000 kr/dag

Ändras enligt förslag
nedan, § 4 Almedalsveckan
700 kr/kvm skyltyta/år
Minimiavgift 1 000 kr
1 200 kr/ställ/år
2 000 kr/dag
2 000 kr/dag
40 000 kr/dag
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siellt arrangemang yta minst
2000 m2
Inträdesbelagt eller kommersiellt arrangemang yta mindre än 2000 m2
Inträdesfritt eller ideellt arrangemang yta minst 2000 m2
Inträdesfritt eller ideellt arrangemang yta mindre än
2000 m2
Lotteri av ideell natur
Skolklassers försäljning
Bokbord (endast religiösa,
politiska och ideella föreningar)
Information till samhällsnytta
Filminspelningar

10 000 kr/dag

10 000 kr/dag

1 500 kr/dag

1 500 kr/dag

0 kr

Ingår i § 5

0 kr
0 kr
0 kr

Ingår i § 5
Ingår i § 5
Ingår i § 5

0 kr
0 kr

Ingår i § 5
Ingår i § 5

§ 4 Avgifter för markupplåtelse under Almedalsveckan tas ut enligt tabell nedan
Utställningsytor för
Almedalsveckan

Yta 3x3
Yta 5x3
Yta 5x5
Yta 5x10 eller mer
Tidningsställ

Centrala lägen:
Donnersplats, Hamngatan, Hamnplan, Skeppsbron, Cramérgatan, Donnersgatan, Tage Cervins
gata, Strandvägen eller i
dess närhet
2 000 kr/dag
3 000 kr/dag
4 000 kr/dag
7 000 kr/dag
1 000 kr/ställ/vecka

Andra lägen:
Holmen, söder om gamla
hamnterminalen, Östercentrum eller motsvarande

1 000 kr/dag
2 000 kr/dag
3 000 kr/dag
5 000 kr/dag

§ 5 Arrangemang som är ideella, skolklassers försäljning samt för filminspelningar tas ingen avgift.
§ 6 Upplåtelse som medför renhållningsåtgärder, skador mm debiteras enligt
självkostnad utöver ovan angivna avgifter.
§ 7 Avgiften får tas ut i förskott.
§ 8 Betalning av avgift enligt denna taxa skall ske till Region Gotland och ske
inom tid som anges i beslut om avgift eller i faktura.
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Övrigt
§ 9 Tekniska nämnden får för varje kalenderår besluta att höja avgifterna i denna
taxa med en procentsats som motsvarar de tolv senaste månadernas förändring i
konsumentprisindex (KPI), basmånad är oktober 2013.
§ 10 Om det finns särskilda skäl med hänsyn till omfattning, ändamål och övriga
omständigheter kan Tekniska nämnden sätta ned avgiften i det enskilda ärendet.
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Protokoll

Tekniska nämnden 2014-12-18

TN §

260 Taxa för upplåtelse av offentlig plats och torghandel
gällande produktutbud – återremitterat ärende Rf § 18

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden beslutar att avstyrka förslaget om översyn av produktutbudet gällande
torghandeln på Gotland.

Det finns en allmän diskussion, både bland förtroendevalda och allmänheten, när det gäller
styrning av utbudet för torghandel. En sådan styrning har inget lagstöd.
I nuvarande torghandelsstadga står det följande:
§4 Varor vilkas salubjudande kan befaras komma att medföra olägenhet ur ordnings- och
säkerhetssynpunkt får inte försäljas på allmän saluplats.
I föreslagen torghandelsstadga står det följande:
§ 8 Försäljning av varor som kan medföra olägenhet ur ordnings- och säkerhetssynpunkt får
inte säljas på allmän plats.
Nuvarande torghandelsstadga bygger på SKL cirkulär 1995:41.
I det cirkuläret formuleras styrning av utbudet utifrån vad som är förbjudet att sälja och enligt
följande:
Förbud mot försäljning av vissa varor
7 § Knivar, sprängdeg, skjutvapen och pyrotekniska varor får inte säljas på de allmänna
försäljningsplatserna.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att en översyn/styrning av utbudet för torghandel strider mot
rättspraxis och kan därför inte regelras i torghandelstaxan.
___
Protokollsutdrag
RS

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-04-27

Handlingar till

Ärende 6

Slutrapport. Garda skola Hägulds 1;32,
projekt 10565
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-03-26, § 73
• Ledningskontoret 2015-01-09
• Tekniska nämnden 2014-12-18, § 251

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-03-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

Rs § 73
Au § 68

Slutrapport avseende Garda skola Hägulds 1:32, projekt 10565
RS 2014/730

- Ledningskontoret 2015-01-09

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Slutredovisning för projekt Garda skola Hägulds 1:32 projekt 10565 godkänns.

Teknikförvaltningen överlämnar slutrapport avseende Garda Skola, Hägulds 1:32,
projekt 10565. Återuppbyggnad av brandskadad skola samt energikonvertering av
befintliga delar
Projekt
Garda skola, projekt
10565

Produktions- Budget
kalkyl
46 000 000

Produktions- Överkostnad
/underskott
42 797 923

3 202 077

Ledningskontoret tillstyrker att slutredovisningarna godkänns och att anslagsöverskott/underskott regleras mot regionens Eget kapital.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/730

Ledningskontoret
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niclas Ohlander

Datum 2015-01-09

Regionstyrelsen

Slutrapport avseende Garda skola Hägulds 1:32, projekt 10565
Förslag till beslut

Slutredovisning för projekt Garda skola Hägulds 1:32 projekt 10565 godkänns.
Bakgrund

Teknikförvaltningen överlämnar slutrapport avseende Garda Skola, Hägulds 1:32,
projekt 10565. Återuppbyggnad av brandskadad skola samt energikonvertering av
befintliga delar.
Projekt
Garda skola, projekt
10565

Produktions- Budget
kalkyl

Produktions- Överkostnad
/underskott

46 000 000

42 797 923

Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker att slutredovisningarna godkänns och att
anslagsöverskott/-underskott regleras mot regionens Eget kapital.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

3 202 077

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-12-18

TN §

251

Slutrapport avseende Garda skola Hägulds 1:32, projekt
10565

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden föreslår att slutrapporten tillstyrks hos regionstyrelsen och
överlämnas till regionfullmäktige för beslut.

Teknikförvaltningen överlämnar slutrapport avseende Garda Skola, Hägulds 1:32, projekt
10565. Återuppbyggnad av brandskadad skola samt energikonvertering av befintliga delar.
Beräknad produktionskostnad uppgick till 46 000 000
Nedlagda kostnader uppgår till 42 797 923
Avvikelse + 3 202 077
___
Protokollsutdrag:
RS+ handlingar

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-04-27

Handlingar till

Ärende 7

Slutrapport SÄBO, särskilt boende,
Romakloster 1:37 och del av
Romakloster 1:178, projekt 10562
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-03-26, § 76
• Ledningskontoret 2015-01-14
• Tekniska nämnden 2014-12-18, § 252

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-03-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

Rs § 76
Au § 71

Slutrapport avseende SÄBO, särskilt boende, Roma, Romakloster
1:37 och del av Romakloster 1:178, projekt 10562
RS 2014/731

- Ledningskontoret 2015-01-14

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Slutredovisning för projekt SÄBO särskilt boende 10562 godkänns.

Teknikförvaltningen överlämnar slutrapport avseende SÄBO, särskilt boende,
Romakloster 1:37 och del av Romakloster 1:78 projekt 10562. Nybyggnad av 50
lägenheter för särskilt boende med tillhörande gemensamma lokaler.
Projekt
SÄBO, Roma, projekt
10562

Produktions- Budget
kalkyl
60 000 000

Produktions- Överkostnad
/underskott
59 006 879

993 121

Ledningskontoret tillstyrker att slutredovisningarna godkänns och att anslagsöverskott/underskott regleras mot regionens Eget kapital.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/731

Ledningskontoret

1 (1)

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niclas Ohlander

Datum 2015-01-14

Regionstyrelsen

Slutrapport avseende SÄBO, särskilt boende, Roma, Romakloster
1:37 och del av Romakloster 1:178, projekt 10562
Förslag till beslut

Slutredovisning för projekt SÄBO, särskilt boende 10562 godkänns.
Bakgrund

Teknikförvaltningen överlämnar slutrapport avseende SÄBO, särskilt boende,
Romakloster 1:37 och del av Romakloster 1:78 projekt 10562. Nybyggnad av 50
lägenheter för särskilt boende med tillhörande gemensamma lokaler
Projekt
SÄBO, Roma, projekt
10562

Produktions- Budget
kalkyl

Produktions- Överkostnad
/underskott

60 000 000

59 006 879

Bedömning

Ledningskontoret tillstyrker att slutredovisningarna godkänns och att
anslagsöverskott/-underskott regleras mot regionens Eget kapital.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

993 121

Protokoll

Tekniska nämnden 2014-12-18

TN §

252

Slutrapport avseende SÄBO, Särskilt boende, Roma,
Romakloster 1:37 och del av Romakloster 1:178, projekt
10562

Tekniska nämndens beslut
•

Tekniska nämnden föreslår att slutrapporten tillstyrks hos regionstyrelsen och
överlämnas till regionfullmäktige för beslut.

Teknikförvaltningen överlämnar slutrapport för SÄBO/särskilt boende Roma Romakloster
1:37 och del av Romakloster 1:178. Nybyggnad av 50 lägenheter för särskilt boende med
tillhörande gemensamma lokaler.
Beräknad produktionskostnad uppgick till
Nedlagda kostnader uppgår till
Avvikelse
___
Protokollsutdrag
RS+ handlingar

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

60 000 000
59 006 879
+ 993 121

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-04-27

Handlingar till

Ärende 8

Utnyttja LIS-områden till att skapa
landsbygdsutveckling. Motion av Lars

Thomsson (C)
Innehåll

• Regionstyrelsens förslag 2015-03-26, § 83
• Motion 2014-11-28
• Ledningskontoret 2015-02-16
• Byggnadsnämnden 2015-02-04, § 15

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-03-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

Rs § 83
Au § 78

Motion – Utnyttja LIS-områden till att skapa landsbygdsutveckling
RS 2014/679

- Motion centerpartiet 2014-11-28
- Byggnadsnämnden 2015-02-04 § 15
- Ledningskontoret 2015-02-16

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen avslås.

Lars Thomson (C) har inkommit med en motion till regionfullmäktige med förslag att
Region Gotland mer aktivt ska utnyttja LIS-verktyget, för att stimulera utvecklingen av
landsbygden.
När strandskyddsreglerna ändrades 2009-2010 var syftet att utveckla ett ändamålsenligt
strandskydd som tar hänsyn till behovet av utveckling, särskilt på landsbygden, utan att
äventyra det långsiktiga skyddet av strändernas natur- och friluftsvärden. Genom de nya
bestämmelserna fick kommunerna ansvaret för att i sina översiktsplaner peka ut
områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, s.k. LIS-områden.
En förutsättning för införandet av ett LIS-område är att de planerade
åtgärderna/byggandet inom området genererar landsbygdsutveckling. Samtidigt måste
det långsiktiga skyddet av stränderna bevaras, vilket innebär att allmänheten har tillgång
till stränderna samt att säkerställa att djur- och växtlivet har goda livsvillkor. Det är upp
till varje enskild kommun att, i dialog med länsstyrelsen, ange vad som klassas som
landsbygdsutveckling i strandnära läge lokalt och regionalt.
I motionen sägs bland annat: ” Vi uppfattar att det råder en väldigt klar majoritet bland
gotlänningarna att vi ska värna strandskyddet genom att inte bebygga de yttersta 100 metrarna
närmast strandlinjen. Detta område är avgörande för att bibehålla allmänhetens tillgänglighet till
stranden och för att undvika privatisering”.
I motionen yrkas att:
− regionen aktivt verkar för att peka ut betydligt fler LIS-områden, utöver dagens, över
hela Gotland.
− regionen aktivt verkar för att underlätta landsbygdsutveckling med mer bebyggelse
och verksamhet i strandnära lägen i zonen 100-300 meter från strandlinjen.
forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-03-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

Rs § 83 forts
Au § 78

Bedömning

Byggnadsnämnden har behandlat motionen i beslut § 15/2015. Där sägs följande:
Generellt strandskydd gäller vid havet, insjöar och alla vattendrag, från strandlinjen 100
meter ut i vattnet och 100 meter upp på land. Om det behövs för att tillgodose något av
strandskyddets syften, har länsstyrelsen även möjlighet att utöka strandskyddet till
maximalt 300 meter. För närvarande gäller utökat strandskydd på stora delar av Fårö,
Östergarnslandet och Storsudret och längs delar av kusten i Lau, När och Grötlingbo
socknar. På övriga delar av Gotland gäller 100 meter generellt strandskydd med några
undantag där strandskyddet är upphävt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen (SBF) bedömer att om regionfullmäktige ställer sig
bakom den nu aktuella motionen innebär det att regionen också säger nej till möjligheten att peka ut LIS-områden inom större delen av det strandskyddade området på
Gotland. Det gäller i sådant fall alla de områden med endast 100 meter strandskydd,
men innebär även inskränkningar i möjligheterna att peka ut potentiella områden på
Östergarnslandet där utökat strandskydd råder och där det för närvarande pågår ett
arbete med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan, där utpekandet av LIS-områden
utgör en del av arbetet. Regionen har möjlighet att fatta ett sådant beslut. Det finns
ingen skyldighet för regionen att pröva att peka ut LIS-områden. Flera av de redan
utpekade LIS-områdena på Storsudret och Fårö ligger närmare strandlinjen än 100
meter.
SBF bedömer med hänvisning till ovan anförda att motionens andra yrkande utgör ett
betydande hinder att genomföra motionens första yrkande.
SBF bedömer även att arbetet med att peka ut lämpliga LIS-områden hittills har gjorts
med en generös inställning till de begränsade möjligheter lagen har gett Region Gotland
att peka ut sådana områden.
Det är också SBF:s bedömning att det visst finns intresse för och att det händer saker
inom de hittills utpekade LIS-områdena. Vändburg, Burgsviks hamn och Majstregården
utgör exempel på detta.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-03-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

Rs § 83 forts
Au § 78

SBF bedömer att det redan nu pågår ett aktivt arbete som syftar till att ta fram fler LISområden. Bedömningen är att vägen till framgång ligger i att utpekandet av LISområden sker i enlighet med lagstiftningen, med konsekvens och väl underbyggda
argument.
Sammanfattningsvis bedömer SBF att motionens andra yrkande motverkar syftet med
motionens första yrkande samtidigt som det första yrkandet bedöms vara uppfyllt.
Slutligen är bedömningen att motionens brödtext tillsammans med dess yrkanden
sammantaget riskerar att försvåra snarare än att underlätta arbetet med framtagandet av
LIS-områden, vilket SBF ändå bedömer är syftet med motionen. Motionen bör därför
avslås i sin helhet.
Ledningskontoret finner ingen anledning att göra någon annan bedömning än
byggnadsnämnden och stöder därför nämndens beslut.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Motion

Utnyttja LIS områden till att skapa landsbygdsutveckling
Den levande landsbygd som Gotland har är en stor resurs för öns utveckling. Vi är snart det enda
länet med just en levande landsbygd eftersom övriga län går mot en snabb befolkningskoncentration
mot städer med omland. Men utvecklingen på Gotlands landsbygd är dock inte oproblematisk, vi ser
en gradvis uttunning av boende och service.
I praktiken är det en ständig konkurrens om vart nya familjer skall bosätta sig. Därför måste alla
boendeorter på ön tillåtas att stärka sin konkurrenskraft genom att utnyttja sina starka sidor.
Gotlands landsbygd har en stor outnyttjad resurs, nämligen de 80 mil kust runt hela Gotland. En
nyligen gjord utredning som är framtagen i samband med utpekandet av LIS områden visar att
endast 20 % av öns kuststräcka är bebyggelseinfluerad.
Vi uppfattar att det råder en väldigt klar majoritet bland gotlänningarna att vi skall värna
strandskyddet genom att inte bebygga de yttersta 100 metrarna närmast strandlinjen. Detta område
är avgörande för att behålla allmänhetens tillgänglighet till stranden och för att undvika privatisering.
Centerpartiet stödjer helt detta synsätt.
Alla kustsocknars främsta tillgång som boendeort är havsutsikten. Just en fri utsikt över vatten har
under de senaste årtiondena stadigt stärkts hos allmänheten som en avgörande livskvalitet man
väldigt gärna vill ha i sin vardag. Att utnyttja ett mera kustnära byggande, för både boende och
verksamheter, som en utvecklingsfaktor för landsbygden på Gotland är helt nödvändigt om vi skall
kunna bryta den sakta nedåtgående trend som finns.
År 2009 förändrades plan- och bygglagen så att det numera är möjligt att peka ut områden för
Landsbygdsutveckling i strandnära lägen, LIS områden. Efter fem år med den nya lagen så har endast
ett fåtal LIS områden pekats ut runt om på Gotland. Lagförändringen har inte fått något stort
genomslag ännu. Erfarenheten nu är att det behöver pekas ut väsentligt fler LIS områden än idag,
eftersom andra prövningsgrunder gör att många LIS områden i praktiken blir outnyttjade på grund av
andra skäl.
Med hänvisning till ovan yrkar jag att
– regionen aktivt verkar för att peka ut betydligt fler LIS områden, utöver dagens, över hela Gotland.
– regionen aktivt verkar för att underlätta landsbygdsutveckling med mera bebyggelse och
verksamhet i strandnära lägen i zonen 100-300 meter från strandlinjen.
Vänge 2014-11-28

Lars Thomsson

Ärendenr RS 2014/679

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Datum 16 februari 2015

Regionstyrelsen

Motion – Utnyttja LIS-områden till att skapa landsbygdsutveckling
Förslag till beslut

Motionen avslås.
Bakgrund

Lars Thomson, Centerpartiet, har inkommit med en motion till regionfullmäktige med förslag att Region Gotland mer aktivt ska utnyttja LIS-verktyget, för
att stimulera utvecklingen av landsbygden.
När strandskyddsreglerna ändrades 2009-2010 var syftet att utveckla ett ändamålsenligt strandskydd som tar hänsyn till behovet av utveckling, särskilt på
landsbygden, utan att äventyra det långsiktiga skyddet av strändernas naturoch friluftsvärden.
Genom de nya bestämmelserna fick kommunerna ansvaret för att i sina översiktsplaner peka ut områden för landsbygdsutveckling i strandnära lägen, sk
LIS-områden.
En förutsättning för införandet av ett LIS-område är att de planerade åtgärderna/byggandet inom området genererar landsbygdsutveckling. Samtidigt måste
det långsiktiga skyddet av stränderna bevaras, vilket innebär att allmänheten
har tillgång till stränderna samt att säkerställa att djur- och växtlivet har goda
livsvillkor.
Det är upp till varje enskild kommun att, i dialog med länsstyrelsen, ange vad
som klassas som landsbygdsutveckling i strandnära läge lokalt och regionalt. På
detta sätt kan strandskyddet ta hänsyn till lokala och regionala förhållanden.
För att få dispens från strandskyddet för byggnad eller åtgärder inom ett LISområde får vid prövningen också beaktas som särskilt skäl om ett strandnära
läge för åtgärden eller byggnaden bidrar till utvecklingen av landsbygden.
I motionen sägs bland annat: ” Vi uppfattar att det råder en väldigt klar majoritet
bland gotlänningarna att vi ska värna strandskyddet genom att inte bebygga de yttersta 100
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Ärendenr RS 2014/229

Ledningskontoret
Region Gotland

metrarna närmast strandlinjen. Detta område är avgörande för att bibehålla allmänhetens
tillgänglighet till stranden och för att undvika privatisering”.
I motionen yrkas att:
1. regionen aktivt verkar för att peka ut betydligt fler LIS-områden, utöver dagens, över hela Gotland.
2. regionen aktivt verkar för att underlätta landsbygdsutveckling med mer
bebyggelse och verksamhet i strandnära lägen i zonen 100-300 meter
från strandlinjen.
Bedömning

Byggnadsnämnden har behandlat motionen i beslut § 15/2015. Där sägs följande under Bedömning:
Generellt strandskydd gäller vid havet, insjöar och alla vattendrag, från strandlinjen 100 meter ut i vattnet och 100 meter upp på land. Om det behövs för att
tillgodose något av strandskyddets syften, har länsstyrelsen även möjlighet att
utöka strandskyddet till maximalt 300 meter. För närvarande gäller utökat
strandskydd på stora delar av Fårö, Östergarnslandet och Storsudret och längs
delar av kusten i Lau, När och Grötlingbo socknar. På övriga delar av Gotland
gäller 100 meter generellt strandskydd med några undantag där strandskyddet
är upphävt.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att om regionfullmäktige ställer sig
bakom den nu aktuella motionen innebär det att regionen också säger nej till
möjligheten att peka ut LIS-områden inom större delen av det strandskyddade
området på Gotland. Det gäller i sådant fall alla de områden med endast 100
meter strandskydd, men innebär även inskränkningar i möjligheterna att peka
ut potentiella områden på Östergarnslandet där utökat strandskydd råder och
där det för närvarande pågår ett arbete med att ta fram en ny fördjupad översiktsplan, där utpekandet av LIS-områden utgör en del av arbetet. Regionen
har möjlighet att fatta ett sådant beslut. Det finns ingen skyldighet för regionen
att pröva att peka ut LIS-områden. Flera av de redan utpekade LIS-områdena
på Storsudret och Fårö ligger närmare strandlinjen än 100 meter.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer med hänvisning till ovan anförda att
motionens andra yrkande utgör ett betydande hinder att genomföra motionens
första yrkande.
Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer även att arbetet med att peka ut
lämpliga LIS-områden hittills har gjorts med en generös inställning till de begränsade möjligheter lagen har gett Region Gotland att peka ut sådana områden.
Det är också samhällsbyggnadsförvaltningens bedömning att det visst finns
intresse för och att det händer saker inom de hittills utpekade LIS-områdena.
Vändburg, Burgsviks hamn och Majstregården utgör exempel på detta.
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/229

Region Gotland

Samhällsbyggnadsförvaltningen bedömer att det redan nu pågår ett aktivt arbete som syftar till att ta fram fler LIS-områden. Bedömningen är att vägen till
framgång ligger i att utpekandet av LIS-områden sker i enlighet med lagstiftningen, med konsekvens och väl underbyggda argument.
Anledningen till att utpekandet av LIS-områden kan tyckas gå långsamt är kravet på att LIS-områden ska pekas ut i samband med framtagandet av översiktsplanen. Den lagändring som möjliggjorde utpekandet av LIS-områden
kom till i ett skede när den nu gällande översiktsplanen var på väg mot antagande. Det fanns dock vid den tiden andra mer prioriterade skäl att inte senarelägga antagandet av översiktsplanen. Utpekandet av LIS-områden hann dock
påbörjas i översiktsplanen och har därefter fortsatt i samband med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Storsudret och Burgsvik och den
fördjupade översiktsplanen för Fårö och försätter nu i arbetet med framtagandet av den fördjupade översiktsplanen för Östergarnslandet och Katthammarsvik.
Om utpekandet av LIS-områden för resterande delar av Gotland ska prioriteras, före annan planerad översiktlig planering, finns anledning att överväga att
ge samhällsbyggnadsförvaltningen i uppdrag att ta fram LIS-områden för dessa
delar av Gotland i form av ett tematiskt tillägg till översiktsplanen.
Sammanfattningsvis bedömer samhällsbyggnadsförvaltningen att motionens
andra yrkande motverkar syftet med motionens första yrkande samtidigt som
det första yrkandet bedöms vara uppfyllt.
Slutligen är bedömningen att motionens brödtext tillsammans med dess yrkanden sammantaget riskerar att försvåra snarare än att underlätta arbetet med
framtagandet av LIS-områden, vilket samhällsbyggnadsförvaltningen ändå bedömer är syftet med motionen. Motionen bör därför avslås i sin helhet.
Ledningskontoret finner ingen anledning att göra någon annan bedömning än
byggnadsnämnden och stöder därför nämndens beslut.
Ledningskontoret

Per Lindskog
T f regiondirektör
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~ Region

~ Gotland
Byggnadsnämnden 2015-02-04

Protokoll

BN § 15

Svar p§ remiss - Utnyttja LIS-omr§den till att skapa
landsbygdsutveckling
BN 2014/9762
- SBF den 12 december 2014
Au § 5
RS 2014/ 679

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden avstyrker motionen i sin helhet.

Bakgrund

Lars Thomson, Centerpartiet, har inkommit med en motion till Regionfullmäktige som
handlar om att Regionen mer aktivt slm~utnyttja LI-S, Landskaosutveckling i stranenäl'a
lägen, till att skapa landskapsutveckling.
När strandskyddsreglerna ändrades 2009-2010 var syftet att utveckla ett ändamålsenligt
strandskydd som tar hänsyn till behovet av utveckling, särskilt på landsbygden, utan att
äventyra det långsiktiga skyddet av strändernas natur- och friluftsvärden.
Genom de nya bestämmelserna fick kommunerna ansvaret för att i sina översil(tsplaner
peka ut områden för landsb;gdsuturlelirrg i strandnära lägen, sk LIS-områden.
- - - - - E n förutsättning för införandet:l-v etLLIS"område är att de planera"'-d'""'e<-_ _ _ __
åtgärderna/byggandet inom området genererar landsbygdsutveckling. Samtidigt måste
det långsiktiga skyddet av stränderna bevaras, vilket innebär att allmänheten har tillgång
till stränderna och djur- och växtliv har goda livsvillkor.
Det är upp till varje enskild kommun att, i dialog med länsstyrelsen, ange vad som
Idas sas som landsbygdsut:veclding i strandnära läge lokalt och regionalt. På detta sätt kan
strandskyddet ta hänsyn till lokala och regionala förhållanden.
För att få dispens från strandskyddet för byggnad eller åtgärder inom ett LIS-område får
vid prövningen också beaktas som särskilt skäl om ett strandnära läge för åtgärden eller
byggnaden bidrar till utvecldingen av landsbygden.
Av motionen framgår uppfattningen att "det råder en Wldigt klar rrnjaritet bland
gotlännirtgama att u ska Uima strandskyddet wzomatt inte kby;ga de yttersta 100 rrmrama
närm:tst strandlinjen" ah att "detta område är mgärande fär att bikhålla aLlrriinhetens tillgäJ7i!,ligjJet

till stranden ah fär att undUka primtiserint'.
Utdragsbestyrkande:

~ Region

~ Gotland
Protokoll

Byggnadsnämnden 2015-02-04

BN § 15 forts
I motionen yrkas att:
1. Region Gotland aktivt ska verka för att peka ut betydligt fler LIS-områden,
utöver dagens, över hela Gotland.
2. Regionen aktivt ska verka för att underlätta landsbygdsutveckling med mer
bebyggelse och verksamhet i strandnära lägen i zonen 100-300 meter från
strandlinjen.

Bedömning

Generellt strandskydd gäller v1.d havet, insjöar och alla vattendrag, från strandlinjen 100
meter ut i vattnet och 100 meter upp på land. Om det behövs för att tillgodose något av
strandskyddets syften, har länsstyrelsen även möjlighet att utöka strandskyddet till
maximalt 300 meter. För närvarande gäller utökat strandskydd på stora delar av Fårö,
Östergarnslandet och Storsudret och längs delar av kusten i Lau, När och Grötlingbo
socknar. På övriga delar av Gotland gäller 100 meter generellt strandskydd med några
undantag där strandskyddet är upphävt.
Samhällsbyggnads förvaltningen bedömer att om Regionfullmäktige ställer sig bakom
den nu aktuella motionen innebär det att Regionen också säger nej till möjligheten att
peka ut LIS-områden inom större delen av det strandskyddade området på Gotland. Det
gäller i sådant fall alla de områden med endast 100 meter strandskydd, men innebär även
inskränkningar i möjligheterna att peka ut potentiella områden på Östergarnslandet där
utökat strandskydd råder och där det för närvarande pågår ett arbete med att ta fram en
ny fördjupad översiktsplan, där utpekandet av LIS-områden utgör en del av arbetet.
Regionen har möjlighet att fatta ett sådant beslut. Det fInns ingen skyldighet för
Regionen att pröva att peka ut LIS-områden. Flera av de redan utpekade LIS-områdena
- - - - på Storsudret och Fårö ligger närmare strandlinjen-än 100-meter.
Samhällsbyggnads förvaltningen bedömer med hänvisning till ovan anförda att
motionens andra yrkande utgör ett betydande hinder att genomföra motionens första
yrkande.
Samhällsbyggnadsfö1\raltningen bedömer även att arbetet med att peka ut lämpliga LISområden hittills har gjorts med en generös inställning till de begränsade möjligheter
lagen har gett Region Gotland att peka ut sådana områden.
Det är också Samhällsbyggnads förvaltningens bedömning att det visst fInns intresse för
och att det händer saker inom de hittills utpekade LIS-områdena. Vändburg, Burgsviks
hamn och Majstregården utgör exempel på detta.
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Handlingar till

Ärende 9

MRSA-fri (antibiotikaresistenta
stafylokocker) mat i Region Gotlands
kök. Motion av Alexander Jansson (C)

och Eva Ahlin (C)
Innehåll

• Regionstyrelsens förslag 2015-03-26, § 84
• Motion 2014-11-28
• Ledningskontoret 2015-02-27

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-03-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

Rs § 84
Au § 79

Motion. MRSA-fri (antibiotikaresistenta stafylokocker) mat i Region
Gotlands kök
RS 2014/680

- Motion centerpartiet 2014-11-20
- Ledningskontoret 2015-02-27

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtande.

Alexander Jansson(C) och Eva Ahlin(C) föreslår i en motion att Region Gotland ska införa
krav på att det kött som upphandlas till regionens måltider är fritt från MRSA.
Motionärerna påpekar bland annat i sin motion att på senare tid har det upptäckts att
alltmer av det kött som importerats till Sverige innehåller spår av MRSA. I Danmark har
förekomsten av MRSA bland grisar gått från 13 % 2009 till 77 % 2012. Man nämner
också att grisbönder i Danmark anses vara en riskgrupp inom vården då de kan sprida
MRSA. Motionärerna menar att det är mycket alarmerande och kan skapa stora problem
framöver med verkningslös antibiotika.
MRSA är en antibiotikaresistent hudbakterie som förekommer både hos människor och
djur i Sverige och i andra länder. MRSA är i första hand känd som orsak till svårbehandlade sjukhusspridda infektioner hos människor. Idag är dock samhällsförvärvad
MRSA vanligare än sjukhusförvärvad MRSA i Sverige. Liksom vanliga stafylokocker kan
MRSA bäras utan symptom både hos djur och människor. I Sverige är dock situationen
bättre än i andra länder när det gäller utbredning av MRSA. I en kartläggning från
hösten 2014 som bland annat genomförts av Jordbruksverket, visar resultatet att
svenska avelsgrisar är fria från MRSA.
Den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet (EFSA) bedömer att det är mycket
ovanligt att MRSA sprids från mat till människor. MRSA räknas inte som en
livsmedelsburen smitta och alla bakterier dör vid upphettning oavsett om de är
resistenta eller ej.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-03-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

Rs § 84 forts
Au § 79

En hög användning av antibiotika innebär en risk för att antibiotikaresistensen ökar.
Bakterier som har utvecklat resistens mot antibiotika är ett internationellt växande
folkhälsoproblem. Resistensutvecklingen har ett samband med överanvändning av
antibiotika och det är därför viktigt att antibiotika inte används i förebyggande syfte vid
animalieproduktion. För att minska användningen av antibiotika kan krav ställas vid
upphandling av kött och fågel.
En upphandlande myndighet får i en upphandling enbart ställa krav som är möjliga att
följa upp och kontrollera. Ett krav på att allt griskött, eller andra animaliska produkter,
som levereras till regionen ska vara MRSA-fritt är inte möjligt att följa upp och
kontrollera då kontroll av MRSA sker genom stickprov t ex per uppfödare, per leverans
etc, inte på varje enskild råvarudetalj eller produkt. Bärare av MRSA generellt, inte bara i
samband med grisar, kan vara symptomfria smittobärare vilket gör att regionen inte kan
garantera att enbart MRSA-fritt kött serveras inom regionen. Råvaran, - detaljen, produkten kan ha blivit kontaminerad med MRSA i många av stegen fram till
förpackning, och efter bruten förpackning. Återigen så är god hygien vid hantering i alla
led ett bra sätt att förhindra spridning av bakterier i livsmedelskedjan.
Det regionen kan göra är att i upphandling av animaliska produkter ställa krav på
användning av antibiotika vid uppfödning, för att förhindra risken att resistensen ökar.
Krav gällande användning av antibiotika vid djurhållning, enligt konkurrensverkets
hållbarhetskriterier, finns redan nu i regionens livsmedelsavtal ”Antibiotika ska endast
användas efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt motiverat”.
Ledningskontoret bedömer därför att regionen tar ansvar för att förhindra att MRSAsmittat kött serveras i regionens kök.
Ledningskontoret föreslår att motionen avslås.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Motion till regionfullmäktige

MRSA-fri mat i regionens kök
I den nu gällande måltidspolicyn för Region Gotland finns står det följande:
”Den goda måltiden, inom verksamheter som kommunen ansvarar för, främjar hälsa och
välbefinnande hos kunder och brukare samtidigt som de bidrar till en långsiktigt ekologiskt,
socialt och ekonomiskt hållbar utveckling.”
Med anledning av detta är det dags att börja diskutera om Region Gotland bör inför krav på att
allt kött som köps in till regionen måltidskök ska vara fri från MRSA. På senare tid har det
upptäckts att alltmer av det kött som importeras till Sverige innehåller spår av MRSA. I Danmark
har förekomsten av MRSA bland grisar gått från 13 % 2009 till 77 % år 2012. Man kan också
nämna att grisbönder i Danmark anses vara en riskgrupp inom vården då de kan sprida MRSA.
Det är mycket alarmerande och kan komma att skapa stora problem framöver med verkningslös
antibiotika.
WHO varnar för att resistens bland bakterier håller på att bli ett allvarligt hot mot folkhälsan.
Man är mycket oroad för att antibiotika snart inte längre biter på lunginflammation, vilket
innebär att vi hamnar i samma läge som innan antibiotika fanns.
Den mat som vi serverar våra barn och äldre måste vara säker. Inte bara för de som ska äta den.
Vi måste se till att maten vi serverar är producerad på ett hållbart sätt med hänsyn till djur och
natur, men även de människor som arbetar med detta. Det gäller att ta ansvar för hela kedjan,
där vi ser till att maten är säker så långt det går, från jord till bord.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag:
– Att Region Gotland ska införa krav på att det kött som upphandlas till
regionens måltider är fritt från MRSA.

Lärbro 2014-11-20

Alexander Jansson (C)

Eva Ahlin (C)

Ärendenr RS 2014/680

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Cora Juniwik

Datum 27 februari 2015

Regionstyrelsen

Motion. MRSA-fri (antibiotikaresistenta stafylokocker) mat i
Region Gotlands kök
Förslag till beslut

Motionen avslås.
Bakgrund

Alexander Jansson(C) och Eva Ahlin(C) föreslår i en motion att Region Gotland ska
införa krav på att det kött som upphandlas till regionens måltider är fritt från MRSA.
Motionärerna påpekar bland annat i sin motion att på senare tid har det upptäckts att
alltmer av det kött som importerats till Sverige innehåller spår av MRSA. I Danmark
har förekomsten av MRSA bland grisar gått från 13 % 2009 till 77 % 2012. Man
nämner också att grisbönder i Danmark anses vara en riskgrupp inom vården då de
kan sprida MRSA. Motionärerna menar att det är mycket alarmerande och kan skapa
stora problem framöver med verkningslös antibiotika.
MRSA är en antibiotikaresistent hudbakterie som förekommer både hos människor
och djur i Sverige och i andra länder. MRSA är i första hand känd som orsak till
svårbehandlade sjukhusspridda infektioner hos människor. Idag är dock
samhällsförvärvad MRSA vanligare än sjukhusförvärvad MRSA i Sverige. Liksom
vanliga stafylokocker kan MRSA bäras utan symptom både hos djur och människor.
I Sverige är dock situationen bättre än i andra länder när det gäller utbredning av
MRSA. I en kartläggning från hösten 2014 som bland annat genomförts av
Jordbruksverket, visar resultatet att svenska avelsgrisar är fria från MRSA.
Myndigheten menar att det förebyggande arbetet som sker ger denna gynnsamma
situation. Ett exempel som anges är den importkontroll som görs där prover tas för
MRSA på avelsgrisar som förs in i Sverige.
MRSA har i kartläggningar i olika länder påvisats i liten mängd i råa livsmedel av
animaliskt ursprung, men den europeiska myndigheten för livsmedelssäkerhet
(EFSA) bedömer att det är mycket ovanligt att MRSA sprids från mat till människor.
MRSA räknas inte som en livsmedelsburen smitta och alla bakterier dör vid
upphettning oavsett om de är resistenta eller ej. God hygien vid hantering av
livsmedel är ett bra sätt att förhindra spridning av bakterier i livsmedelskedjan.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Ärendenr

Region Gotland
Ledningskontoret

RS 2014/680

En hög användning av antibiotika innebär en risk för att antibiotikaresistensen ökar.
Bakterier som har utvecklat resistens mot antibiotika är ett internationellt växande
folkhälsoproblem. Resistensutvecklingen har ett samband med överanvändning av
antibiotika och det är därför viktigt att antibiotika inte används i förebyggande syfte
vid animalieproduktion. För att minska användningen av antibiotika kan krav ställas
vid upphandling av kött och fågel.
En upphandlande myndighet får i en upphandling enbart ställa krav som är möjliga
att följa upp och kontrollera. Ett krav på att allt griskött, eller andra animaliska
produkter, som levereras till regionen ska vara MRSA-fritt är inte möjligt att följa upp
och kontrollera då kontroll av MRSA sker genom stickprov t ex per uppfödare, per
leverans etc, inte på varje enskild råvarudetalj eller produkt. Bärare av MRSA
generellt, inte bara i samband med grisar, kan vara symptomfria smittobärare vilket
gör att regionen inte kan garantera att enbart MRSA-fritt kött serveras inom
regionen. Råvaran, - detaljen, -produkten kan ha blivit kontaminerad med MRSA i
många av stegen fram till förpackning, och efter bruten förpackning. Återigen så är
god hygien vid hantering i alla led ett bra sätt att förhindra spridning av bakterier i
livsmedelskedjan.
Det regionen kan göra är att i upphandling av animaliska produkter ställa krav på
användning av antibiotika vid uppfödning, för att förhindra risken att resistensen
ökar. Krav gällande användning av antibiotika vid djurhållning, enligt
konkurrensverkets hållbarhetskriterier, finns redan nu i regionens livsmedelsavtal
”Antibiotika ska endast användas efter ordination av veterinär och när det är veterinärmedicinskt
motiverat”. Ledningskontoret bedömer därför att regionen tar ansvar för att förhindra
att MRSA-smittat kött serveras i regionens kök.
Ledningskontoret föreslår att motionen avslås.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-04-27

Handlingar till

Ärende 10

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
a) John Apsendals (S) avsägelse från uppdraget som ledamot i miljö- och
hälsoskyddsnämnden.

John Aspendal
Bangårdsgatan 10
62145 Visby

2015-03-31
Anr

2015 -04- O 1
REGION GOTLAND

Region Gotland
621 81 Visby

Avsägelse av uppdrag
Undertecknad, John Aspendal (S) avsäger mig härmed mitt uppdrag som ledamot i Miljö och
hälsoskyddsnämnden.
Visby 2015-03-31

John Aspencja-r

Kopia
Socialdemokraterna Gotland
Stenhuggarvägen 6
621 53 Visby
gotland@socialdemokraterna.se

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-04-27

Handlingar till

Ärende 11

Medborgarförslag. Fullmäktige bör själva
få uppleva hur dålig handikappanpassningen är i Visby innerstad
Innehåll
• Regionfullmäktiges presidium 2014-04-14
• Medborgarförslag 2012-05-02

Ärendenr RS 2012/266

Regionfullmäktige

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Per Lundin

Datum 1 februari 2013,
rev 14:e april 2015

Fullmäktige

Medborgarförslag. Fullmäktige bör själva få uppleva hur
dålig handikappanpassningen är i Visby innerstad
Förslag till beslut

Medborgarförslaget anses besvarat med presidiets skrivelse.

I ett medborgarförslag från Nils Strehlenert föreslås att ett antal rullstolar ska
införskaffas till regionfullmäktige. Syftet är att ledamöterna själva ska få
uppleva hur dålig handikappanpassningen är, främst i Visby i innerstad.
Medborgarförslaget överlämnades till regionfullmäktiges presidium för
besvarande den 18 juni 2012.
I regionfullmäktiges presidium finns en medvetenhet om att alla platser och
affärer i Visby innerstad inte är tillgängliga. Dock har en hel del blivit gjort.
I Sverige har vi sedan 2001 en paragraf i Plan- och bygglagen (PBL 21 kapitlet
21 paragrafen) om enkelt avhjälpta hinder som innebär att lokaler och platser
dit allmänheten har tillträde ska göras tillgängliga i den utsträckning som
föreskrifterna i lagen anger. Exempel på sådana lokaler som Region Gotland
ansvarar för är våra receptioner eller motsvarande lokaler. Dessa har i hög grad
tillgänglighetsanpassats. De flesta allmänna platser ägs av Region Gotland och
många av dessa har även de i till en stor grad gjorts tillgängliga. Som exempel
kan nämnas den satsning som tidigare gjort i Visby innerstad när många
trottoarer togs bort, Adelsgatan och hela Hästgatan blev en gågata.
Region Gotland har en webbsida med information om enkelt avhjälpta hinder
avseende tillgänglighet. Där finns även information och hjälp för
fastighetsägare om enkelt avhjälpta hinder.
Länk: http://www.gotland.se/tillganglighet

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 (2)

Ledningskontoret

Ärendenr RS 2012/266

Region Gotland

Sedan medborgarförslaget inkom har fullmäktige gjort sin egen läxa och i ännu
högre utsträckning än tidigare tillgängliggjort sammanträdeslokalerna för såväl
åhörare som ledamöter. Bland annat har taktila stråk tillkommit för synskadade
och vid sammanträdena finns en förbättrad hörslinga. För ledamöterna har
tillgängligheten förbättrats med ramp för funktionshindrade för att komma
upp till podiet och även en höj- och sänkbar talarstol finns.
Regionfullmäktiges presidium

Conny Kristensen Gahnström (S)
ordförande

Torgny Ammunet (S)
1:e vice ordförande

Stefan Wramner (M)
2:e vice ordförande
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~Region

lff Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
RegionfuUmäktige i
Region Gotland
62181 VISBY

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

Motivering
Skriv här varr6r 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 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

!8J
D

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokf6rd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarf6rslag.
Datum

Namnteckning

2012-05-01
Namnförtydligande

Nils Strehlenert
RavinstiQen 13

Adress

Postadress

621 58 Visby
E-postadress

nils.strehlenert@comhem.se

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-04-27

Handlingar till

Ärende 12

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
• Carina Perssons medborgarförslag om SMS-tjänst som informerar om akut
stängning av badhusen (Inkom 2015-03-19) RS 2015/191
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till kultur- och fritidsnämnden.

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Ånr

Till

Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2015-03-19
REGION GOTLAND

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

Sms tjänst. Vid akut stängning av badhusen, t ex vid
sjukdom, plöstlig renovering av badhusen och som
påminnelse av stängning. Ska användas av alla
badhus på Gotland.
•

I

I

!

•

•

«

•

•

•

1

1

1

•

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.

Jag har vid ett flertal tillfällen kommit till Solbergabadet och har möts av en lapp på dörren med
information stäng på grund av....det skapar irritation
och många har åkt långt för att simma. Mitt förslag
är att införa en SMS tjänst som informerar att det är
stängt. Den kan också användas som en påminnelse att det är stängt pg av utbildning.
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

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

Datum

2 -2^0- s /s-
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v.

Namnförtydligande

Carina Persson
Strelowgatan 14
62145 Visby
carina. persson@whippets. nu

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-04-27

Handlingar till

Ärende 13

Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Innehåll
• Ola Olssons medborgarförslag om parkeringshus vid Coops parkering och
utökning av parkeringshuset vid Solbergaskolan. KS 2007/225
• Byggnadsnämnden 2015-02-04, § 16
• Medborgarförslag (Inkom 2007-05-11)
• Magnus Björks medborgarförslag om att se över detaljplanerna i syfte att få
fler små lägenheter i befintliga bostadsområden. RS 2013/506
• Byggnadsnämnden 2015-02-04, § 17
• Medborgarförslag (Inkom 2013-08-12)
• Cecilia Bjurgårds medborgarförslag om att uppkalla gata/plats i Visby
innerstad efter katten Knäcken. RS 2012/136
• Byggnadsnämnden 2015-02-04, § 19
• Medborgarförslag (Inkom 2012-03-05)
• Håkan Olssons medborgarförslag om att det borde byggas 2000 bostadsrätter
på Visborgsområdet i Visby. KS 2010/14
• Byggnadsnämnden 2015-02-04, § 20
• Medborgarförslag (Inkom 2010-01-12)
• Gunilla Schentz’ medborgarförslag om galleria på öster med kupoltak. KS
2008/519

• Byggnadsnämnden 2015-02-04, § 21
• Medborgarförslag (Inkom 2008-11-19)
• Gunilla Schentz’ medborgarförslag om en galleria i Flextronics lokaler med
gotländska produkter från olika gårdsverksamheter. KS 2008/612
• Byggnadsnämnden 2015-02-04, § 22
• Medborgarförslag (Inkom 2008-12-29)

• Lars Arvidssons medborgarförslag om ställplatser för husbilar i Region
Gotlands gästhamnar. RS 2014/459
• Tekniska nämnden 2015-03-25, § 69
• Medborgarförslag (Inkom 2014-08-25)
• Jan Ströbergs medborgarförslag om en skylt med kulturminnessymbol som
pekar åt Galgberget . RS 2012/454
• Tekniska nämnden 2015-03-25, § 70
• Medborgarförslag (Inkom 2012-08-28)
• Solvieg Malmströms medborgarförslag om återköp av Ekängen till
flyktingboende. RS 2014/584
• Regionstyrelsen 2015-03-26, § 81
• Medborgarförslag (Inkom 2014-10-22)
• Jan Alamos medborgarförslag om att uppmuntra idrottare som tagit SMmedalj. RS 2012/355
• Regionstyrelsen 2015-03-26, § 82
• Medborgarförslag (Inkom 2014-06-18)

~ Region

~ Gotland
Protokoll

Byggnadsnämnden 2015-02-04

BN § 16

Medborgarförslag - Parkeringshus p§ Coop
BN 2014/8968

- SBF den 28 november 2014
.Au § 6

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden förordar att Regionen tar med sig förslaget som en synpunkt i
arbetet med planeringen av Östercentrums framtida utveckling.

Bakgrund
Ola Olsson har 2007-05-10 inkommit med medborgarförslag om parkeringshus vid
Coop parkering och utökning av parkeringshuset vid Solbergaskolan.

Förslagsställaren menar att Visby och Gotland har ett stort problem med parkerings
utrymmen, framförallt på sommaren och inför stor helger så som midsommar, påsk och
jul.
Av förslaget motivering framgår att kommunen har ambitioner att utöka byggen av
bostäder i Visby men det flnns dåligt med parkerings möjligheter och oftast m åste
gräsmattor och Wrnande användas för tillfälliga parkeringar. Detta är bara lösningar som
förfular den annars vackra stadsbilden. Många gånger har förslagsställaren som är
uppfödd på fastlandet funderat på varför Gotland och då framförallt Visby har så dåligt
____ med parkering,--Svaret l2å denna fråga menar förslagsställaren är troligtvis just vår
otroligt vackra stadsbild. Ingen vill få sin bit av kakan blockerad av ett "fult
betongblock". Det är inte ovanligt med protester och överidagan när det gäller att
förändra stadsmiljön eller att bygga nytt.
Detta har lett förslagsställarens tankar till att försöka att se till nya lösningar på gamla
byggen och som inte stör stadsbilden.
Förslagsställaren menar att Visby redan har två stora men outnyttjade parkeringsplatser.
Outnyttjade på det sättet att de inte har den kapacitet de kunde vara.
Den första är det redan existerande parkeringshuset vid Solberga som har stora
möjligheter att öka antalet parkeringsplatser med en tredjedel utan att någon skulle
ldaga, det är inga boende i direktanslutning till själva byggnaden.
Ola Olssons förslag är att renovera upp parkeringshuset och bygg till en våning.

Justerare :

Utdragsbestyrkande:

~ Region

~ Gotland
Protokoll

Byggnadsnämnden 2015-02-04

BN § 16 forts

Det andra stora området, som förslagsställaren pekar på, är den redan existerande
parkeringen vid eoop forum som även den har en stor potential. Det borde vara möjligt
att göra en parkering under jord så att även denna parkering blir större och utan att det
skulle skada stadsbilden närbygget är klart, menar Ola Olsson.
Det skulle vara möjligt att även här göra en våning över jord utan att det skulle skada
utsilcten för någon. Då skulle nedre plan vara utmärkt för långtidsuthyrning av
parkering. Dock gäller det även att det kan bli en säker parkering med någon form av
säkerhet, för att minska risken för skadegörelse och annan form av brott.
Avslutningsvis menar Ola Olsson att utan parkeringsmöjligheter kommer ingen till
staden och detta kommer att drabba vår redan sköra kommunala ekonomi, nu när
Visbys utterområden växer och allt större handlare kommer hit kan det riskeras att flera
och fler handlare in kan konkurrera pga. att deras kunder väljer att handla i
ytterområdena då det är lättare att parkera.

Bedömning
Trots att förslaget är lämnat redan 2007 så är problematiken som förslaget pekar på intet
sätt inaktuellt. Förslaget bör därför tas med som en synpunkt att hanteras i det pågående
arbetet med planeringen av Östercentrums framtida utveckling.

Upplysningar
Telefon Region Gotland 0498-26 90 00, e-post: byggnadsnamnd@gotland.sc

Postadress: Byggnadsnämnden, 621 81 Visby

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Parkering i Visby. Förslag på parkeringshus vid
Coop parkering och utökning av parkeringshuset vid
solberga skolan.
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.

Visby och Gotland har ett stort problem med
parkerings utrymmen, framförallt på sommaren och
inför stor helger så som midsommar, påsk och jul.
Kommunen har ambitioner att utöka byggen av
bostäder i Visby men det finns dåligt med parkerings
möjligheter och oftast måste gräsmattor och
liknande användas för tillfälliga parkeringar. Detta är
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
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2007 - 05 - 10

Namnteckning
Namnförtydligande

Ola Olssn
Snäckhöjdskvior 13
Postadress
621 41 Visby
Adress

Fortsättning på medborgarförslag från Ola Olsson 2007-05-10

bara lösningar som förfular den annars vackra stadsbilden. Många gånger har jag som är
uppfödd på fastlandet funderat på varför Gotland och då framförallt Visby har så dåligt med
parkering. Svaret på denna fråga är troligt vis just vår otroligt vackra stadsbild ingen vill få si
bit av kakan blockerad av ett ”fult betong block”. Det är inte ovanligt med protester och
överklagan mär det gäller att förändra stadsmiljön eller att bygga nytt.
Detta har lett mina tankar till att försöka att se till nya lösningar på gamla byggen och som
inte stör stadsbilden.
Visby har redan två stora men outnyttjade parkeringsplatser. Outnyttjade på det sätt att de inte
är i den kapacitet de kunde vara.
Den första är det redan existerande parkeringshuset vi Solberga som har en stor möjlighet till
att öka parkeringsplatser med en tredjedel utan att någon skulle klaga, det är inga boende i
direktanslutning till själva byggnaden.
Mitt förslag är att renovera upp parkeringshuset och bygg till en våning.
Det andra stora området är den redan existerande parkeringen vid Coop forum som även de
har en stor potential. Det borde vara möjligt att göra en parkering under jord så att även denna
parkering blir större och utan att det skulle skada stadsbilden närbygget är klart.
Det skulle vara möjligt att även här göra en våning över jord utan att det skulle skada utsikten
för någon. Då skulle nedre plan vara utmärkt för långtidsuthyrning av parkering. Dock gäller
det även att det kan bli en säker parkering med någon form av säkerhet, för att minska risken
för skadegörelse och annan form av brott.
För utan parkeringsmöjligheter kommer ingen till stan och detta kommer att drabba vår redan
sköra kommunala ekonomi, nu när Visbys utterområden växer och allt större handlare
kommer hit kan det riskeras att fleraoch fler handlare in kan konkurrera pga. Av deras kunder
väljer att handla i ytterområdena då det är lättare att parkera.
Ola Olsson
Snäckhöjdskvior 13
62141 Visby
0735-673883
olaolsson@passagen.se

~ Region

~ Gotland
Byggnadsnämnden 2015-02-04

Protokoll

BN § 17

Medborgarförslag - se över detaljplaner
BN 2013/2509

- SBF den 28 november 2014
Au § 7

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden anser att förslaget härmed är besvarat.

Bakgrund

Magnus Björk har 2013-08-08 inkommit med ett medborgarförslag som innebär att
gällande detaljplaner för bostadsändamål runt om på Gotland i allmänhet men främst i
Visbyområdet bör ses över i syfte att se om det finns möjligheter för fler små lägenheter
i befmtliga-bostadsområden.
Magnus Björk menar att det f1111ls för få små lägenheter i Visbyområdet, särskilt med
tanke på behoven av studentlägenheter som kommer i kölvattnet av samgåendet med
Uppsala Universitet. Det bor också för få människor på Gotland.
l ljuset av detta bör regionen se över möjligheterna att i högre utsträckning tillåta mindre
lägenheter på tomten exempelvis på garage. En sådan åtgärd kan öka boendeplatserna
utan att regionen behöver investera. Det fmns också skäl att tro att det flnns en hel del
lägenheter redan nu som inte har bygglov, där människor bor men inte kan skriva sig på
_ _grund av rädslan av att lägenheten skall upptäckas. En mer liberal policy när det gäller
lägenheter kan i bästa fall möjliggöra att en hel del människor skriVetS.ig, oetalar skatt påden plats de faktiskt redan bor på.
Syftet med en översyn av detaljplanerna skulle sålunda vara att:
Öka antal mindre lägenheter på gotland
Öka antal människor skrivna på Gotland
Bedömning

Förslaget har sedan det väcktes delvis redan blivit bönhört. Sedan den 2 juli 2014 är det
tillåtet att i anslutning till en- och tvåbostadshus utan bygglov uppföra ett s.k.
Attefallsbostadshus, göra en mindre bygglovfri tillbyggnad samt att inreda ytterligare en
bostad om det handlar om ett enbostadshus. Detta gäller även inom detaljplan. Dessa
åtgärder kan även göras utöver vad sotn annars är tillåtet i detaljplanen.

~ Region

~ Gotland
Byggnadsnämnden 2015 -02-04

Protokoll

BN § 17 forts
Bedömningen är därför att ett särskilt uppdrag att i gällande detaljplaner även försöka
hitta andra lämpliga förtätningsmöjligheter av Wmande slag varken är meningsfullt eller
väl använda resurser.

Upplysningar
Telefon Region Gotland 0498-26 90 00, e-post: byggnadsnamnd@go tland.se
Postadress: Byggnadsnämnden, 621 81 Visby

: Justerare :

lUtdragSbestyrkande:
.............................. __ ._....- ...- - - - - -..--..-- .....1

WglOH

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

be över detaljplanerna i syfte att se om det finns
mojligheter for fler små lagenheter i befintliga
bostadsområden, främst i Visbyområdet.
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.

se bilaga.

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

[x]
Fl

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

Namnteckning .s^?)

2013-08-08

j£*(

^^-^\^r

NamnfÖrtydJjgände

V

Maönus Biörk
Ullgarnsvägen 4

Adress

Postadress

621 53 Visby
E-postadress

magnusbjork49@gmail.com
Region Gotland - blankett för medborgarforslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Det finns för få små lägenheter i Visbyområdet, särskilt med tanke på behoven av studentlägenheter
som kommer i kölvattnet av samgåendet med Uppsala Universitet. Det bor också för få människor på
Gotland.

l ljuset av detta bör regionen se över möjligheterna att i högre utsträckning tillåta mindre lägenheter
på tomten exempelvis på garage. En sådan åtgärd kan öka boendeplatserna utan att regionen
behöver investera. Det finns också skäl att tro att det finns en hel del lägenheter redan nu som inte
har bygglov, där människor bor men inte kan skriva sig på grund av rädslan av att lägenheten skall
upptäckas. En mer liberal policy när det gäller lägenheter kan i bästa fall möjliggöra att en hel del
människor skriver sig, betalar skatt på den plats de faktiskt redan bor på.

Syftet med en översyn av detaljplanerna skulle sålunda vara att:
Öka antal mindre lägenheter på gotland
Öka antal människor skrivna på Gotland

~ Region

~ Gotland
Protokoll

Byggnadsnämnden 2015-02-04

BN § 19

Medborgarförslag - Uppkalla gata-plats i Visby innerstad till
Knäckens plats
BN 2012/1366

- SBF den 28 november 2014
Au § 9

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden förordar att förslaget avvisas.

Bakgrund
Cecilia Bjugård föreslår i ett medborgarförslag att den plats i Visby innerstad där gatorna
Klosterbrunnsgatan, Södra Krr1wgatan och Smittens backe möts skall döpas till
"Knäckens plats" efter katten "Knäcken" som gärna uppehöll sig däromkring.
Förslagsställaren har butik p å Hästgatan och får ofta, framförallt sommartid, bistå med
vägbeskrivningar och har då tänkt på att denna plats inte har något namn. Väl medveten
om att namnet "Knäcken" inte har någo n medeltidsanknytning så menar
förslagsställaren att namnförslaget passar väl ihop med andra plats- och gatunamn i
Visby innerstad och att bakgrunden och anlmytning är positiv och trevlig.

Bedömning
Det gål~inte att förneka att bakgmnden till förslage t är både-}30sitiv och trevlig. D@t~äf~
' ~
även en bra tanke att den aktuella och möjligen namnlösa platsen ges ett namn. Inte
minst för att underlätta när man står inför uppgiften att lämna en vägbeskrivning som är
så enkel och otvetydig som möjlig. Det borde gynna turismens intressen på Gotland.
Bedömningen är dock att just det föreslagna namnet ändå inte kan förordas . Inte minst
därför att Knäcken sedan det aktuella medborgarförslaget k0111. in redan bedöms i
tillräcklig omfattning ha hedrats genom den staty som till hans ära har rests p å Stora
Torget.

Upplysningar
Telefon Region Gotland 0498-26 90 00, e-post: byggnadsnamnd@gotland. sc
Postadress: Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
! Justerare:

ragsbestyrkande:

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

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

Jag föreslår att den plats i Visby innerstad där gatorna
Klosterbrunnsgatan, Södra Kyrkogatan och Smittensbacke
möts skall döpas till ”KNÄCKENS PLATS” efter katten
Knäcken som gärna uppehåller sig däromkring.
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.

Jag jobbar i service (har butik på Hästgatan) och får, framför
allt på sommaren, ofta bistå med vägbeskrivningar och har då
tänkt på att denna plats inte har något namn. Jag vet att detta
namn inte har någon medeltids-anknytning men jag tycker det
passar väl ihop med andra plats- och gatunamn i Visby
innerstad. Och jag tycker att bakgrunden/anknytning är positiv
och trevlig.
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

2012-03-01
Adress

Namnteckning
Namnförtydligande

CECILIA BJUGÅRD

VALLGRAVSGATAN 3 A
Postadress

621 40 VISBY
E-postadress

cecilia@byra-visby.se

~ Region

~ Gotland
Protokoll

Byggnadsnämnden 2015-02-04

BN § 20

Medborgarförslag - Nya bostadsrätter p§ Visborgsomr§det
BN 2014/8974

- SBF den 28 november 2014
Au§ 10

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden förordar att Regionen tar med sig förslaget som en synpunkt i
arbetet med planeringen av Visborgsområdets framtida utveckling.

Bakgrund
Håkan Englund har i medborgarförslag inkommet 2010-01-08 föreslagit att det borde
byggas 2 000 bostadsrätter på Visborgsområdet i Visby. Förslagsställaren menar att
dåvarande kommunen, numera Regionen, skall locka o lika bostadsrättsforetag till
Gotland, typ HSB, för att bygga bostadsrätter på Visborgsområdet. Förslagsställaren
menar att om det blir större konkurrens på bostadsrättsmarknaden så sjunker priserna
på bostäder. Förslaget avslutas med uppmaningen att höghusen gärna kan byggas 8-10
våningar.

Bedömning
Bedömningen är att Regionen bör tar m ed sig förslaget som en synpunkt i det pågående
arbetet med planeringen av Visborgsområdets framtida utveckling.

Upplysningar
Telefon Region Gotland 0498-26 90 00, e-post: byggnadsnamnd@gotland.se

Postadress: Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
f

Justerare:

Utdragsbestyrkande :

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Jag tycker att det borde byggas 2 tusen bostads
rätter på Visborgsområdet i Visby.

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.

Jag tycker att kommunen skall locka olika bostads
rättsföretag till Gotland typ HSB för att bygga
bostadsrätter på Visborgsområdet. Om det blir större
konkurrens på bostadsrättsmarknaden så sjunker
priserna på bostäder. Bygg gärna höghusen 8-10
våningar. Det skall vara miljö- och energisnåla hus.
Husen borde kunna vara klara om 12 år.
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
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

20 10 - 0 1- 08
Namnförtydligande

Håkan Olsson
Styrmansgatan 21
Postadress
621 51 Visby
Adress

E-postadress

~ Region

~ Gotland
Byggnadsnämnden 2015-02-04

Protokoll

BN § 21

Medborgarförslag - Galleria med kupoltak
BN 2014/8972

- SBF den 28 november 2014
Au § 11

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden förordar att Regionen tar med sig förslaget som en synpunkt i
arbetet med planeringen av Östercentrums framtida utveckling.

Bakgrund
Gunilla Schentz föreslår i ett medborgarförslag från 2008-11-18 byggandet av "GaLleria
på äter m:d kupdtak ".
Förslagsställaren tycker att affårerna på öster kan bidra eftersom de är stora koncerner.
Det kan även vara turistfriande att ha en galleria där man kan låsa nattetid med portar på
2 ställen typ vid Expert och Turistnäringen på var sin sida.
Förslagsställaren har alltid undrat varför vi inte kan ordna en galleria på öster där alla
kan samlas under tak, typ "kupol" som fInns i Stockholm eller andra orter.
Gunilla Schentz har sl<.rivit till stadsarkitektkontoret och ritat upp en skiss hur det kan se
ut, men ej fått något svar sen förra året (2007). Förslagsställaren tycker det skulle vara en
bra lösning. Alla affårer kan bidra med pengar som är lönande typ Domus, Ahlens,
Systemet;-Clas Ohlson, alltså stora-koncerner som lever på ttl1'ism och befellrningen häl'~
' på Gotland. Som det är nu är det väldigt blåsigt och kallt och inte särskilt turistvänligt
där. Gunilla Schentz avslutar sin förslags text med den något undrande förhoppningen:

"Hoppas ni kansmra".
Bedömning
Uppenbarligen fanns det anledning att undra om svar kunde lämnas! Trots att frågan är
från 2008 har den ännu inte fått sitt slutliga svar. Förslaget att göra hela Östercentrum
till en galleria under ett glastak är dock Irnappast aktuell i dagsläget. Tanken var dock
inte helt fränunande 2008. Ytterligare ett antal år tillbaka ansågs det till och med vara ett
realistiskt och tänkbart alternativ. Förslaget bör därför tas med som en synpunkt att
hanteras i det pågående arbetet med planeringen av Östercentrums framtida utveckling.
Upplysningar
Telefon Region Gotland 0498-26 90 00, e-post: byggnads namnd@gotland. se
Postadress: Byggnadsnämnden, 621 81 Visby
! Utdragsbestyrkande:
··········__..__········i--··..····..····__·······__·····...- ..........._-_............-

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Förslag om galleria på öster med kupoltak.

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.

Tycker att affärerna på öster kan bidra eftersom de är stora koncerner. Det kan även
vara turistfriande att ha en galleria där man kan låsa nattetid med portar på 2 ställen
typ vid Expert och Turistnäringen på var sin sida.
Jag har alltid undrat varför vi inte kan ordna en galleria på öster där alla kan samlas
under tak, typ ”kupol” som finns i Stockholm eller andra orter. Jag har skrivit till
stadsarkitektkontoret och ritat upp en skiss hur det kan se ut, men ej fått något svar sen
förra året. Jag tycker det skulle vara en bra lösning. Alla affärer kan bidra med pengar
som är lönande typ Domus, Åhléns, Systemet, Clas Ohlson, alltså stora koncerner som
lever på turism och befolkningen här på Gotland. Som det är nu är det väldigt blåsigt
och kallt och inte särskilt turistvänligt där. Tack för mina åsikter. Hoppas ni kan svara.
Med vänlig h.
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

x

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

Namnteckning

2008-11-18
Namnförtydligande

Gunilla Schentz
Adress

Mästergatan 4
Postadress

621 42 Visby

Gotlands kommun – blankett för medborgardförslag 2004-06-17

Sidan 1 av 2

~ Region

~ Gotland
Protokoll

Byggnadsnämnden 2015-02-04

BN § 22

Medborgarföslag - Galleria i Flextronics lokaler
BN 2014/8973

- SBF den 28 november 2014
Au § 12

Byggnadsnämndens beslut
Byggnadsnämnden förordar att förslaget avvisas. Bedömningen är att det aktuella
medborgarförslaget från 2008-12-20 redan var överspelat då gällande detaljplan som
vann laga kraft en månad tidigare, 2008-11-13, inte tillåter hantering av livsmedel.

Bakgrund
Gunilla Schentz föreslår i medborgarförslag inkommet 2008-12-20 att beslut ska fattas
om galleria i Flextronics lokaler, ty~atgalleria med små mathörnor och ca feer som
Hötorgshallen i Stockholm med gotländska produkter från olika gårdverksamheter.

Förslagsställaren menar att detta kan gynna gotländska bönder och andra företag på
Gotland tycker jag. Samt att både turister och gotlänningar skulle gilla detta förslag att
samsas och träffas under ett och samma tak. Förslagsställaren har pratat med folle och
bedömer att förslaget har uppfattats mycket positivt.

Bedömning
Byggnadsnämnden antog 2006 en detaljplan för fastigheten där f.d. Flextronics lokaler
------~in
=
gårDetaljplanen vann laga krafT 2008=n -=13-:-Det alcruella mecl15orgarforslaget l=
co=m
=-- - - - - - - - + alltså in drygt en månad senare. Planens syfte är i f.d. Flextronicsfabriken att förutom
industri möjliggöra markanvändningen kontor och storskalig handel, som är förenligt
med industriändamål, dock ej livsmedel. Serviceinrättningar som cafe och
lunchrestauranger får etableras inom fastigheten.

Bedömningen är att detta utesluter förslaget om en "matgalleria" inom dessa lokaler. I
sammanhanget kan nämnas att under planarbetets gång diskuterades även förslag där
konceptet "galleria" förekom i oWca former. Gunilla Schentz förslag bedöms därför
indirekt ha behandlats inom ramen för framtagandet av den nu gällande detaljplanen.

Upplysningar
Telefon Region Gotland 0498-26 90 00, e-post: byggnadsnamnd@gotland.se

Postadress: Byggnadsnämnden, 621 81 Visby

, Justerare:

i Utdragsbestyrkande:

············i-········_············_·-
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MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Beslut om galleria i Flextronics lokaler, typ matgalle
ria med små mathörnor och caféer som Hötorgs
hallen i Stockholm med gotländska produkter från
olika gårdverksamheter.
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.

Detta kan gynna gotländska bönder och andra
företag på Gotland tycker jag. Samt att både turister
och gotlänningar skulle gilla detta förslag att
samsas och träffas under ett och samma tak. Har
pratat med folk och det är mycket positivt.

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

2008 - 12 - 20

Namnteckning
Namnförtydligande

Gunilla Schentz
Mästergatan 4
Postadress
621 42 Visby
Adress

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-03-25

TN §

69

AU §

33

Medborgarförslag om att ordna ställplatser för husbilar i
Region Gotlands gästhamnar

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget, dock är nämnden positiv till att upplåta
plats till ett privat initiativ för ställplatser i den mån hamnverksamheten så medger.
Föredragande; hamnchef Mats Eriksson.
Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att Region Gotland
ordnar ställplatser för husbilar i gästhamnar. Förslagsställaren menar att antalet husbilar
som gästar Gotland ökar för varje år samtidigt som det finns det dåligt med ställplatser
på ön. Förslagsställaren föreslår att i de gästhamnar som finns runt om på Gotland
skulle Regionen iordningställa ställplatser i anslutning till hamnarna. På det sättet skulle
man kunna utnyttja de toaletter och duschar som redan finns där.
En ställplats/camping för husbilar kräver bygglov och det inryms inte inom befintlig
godkänd hamnverksamhet. Hamnavdelningen är positiv till att upplåta plats för
ställplatser i regionens hamnar i den mån hamnverksamheten så medger. Ett privat
initiativ för att öka utbudet av ställplats/camping i gästhamnarna är enligt förvaltningens
uppfattning positivt.
I Klinthamns hamn pågår en process där hamnavdelningen ställt sig positiv till att
upplåta mark för ställplatser. En entreprenör har därefter ansökt om bygglov för
ställplatser. Målet är att verksamheten skall vara igång till säsongen 2015.
Med anledning av ovanstående föreslås att medborgarförslaget avslås.
___
Protokollsutdrag
RS

Förslagsställaren
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-03-25

TN §

70

AU §

34

Medborgarförslag om att sätta upp en hänvisningsskylt,
samt en sevärdhetsskylt till naturreservatet Galgberget

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden tillstyrker medborgarförslaget.

Ett medborgarförslag inkom 2012-08-28 där förslagsställaren önskar att Region Gotland
på Lummelundsväg sätter upp en skylt som pekar åt Galgberget, samt en
kulturminnessymbol bredvid denna. Förslagsställaren Jan Ströberg motiverar detta med
att när nybyggnationen på Galgberget tillkom så försvann synbarheten till galgen på
Galgberget.
Området Galgberget i Visby utgör att av Gotlands två regionägda naturreservat. Under
2014 har Region Gotland genomfört en stor röjningsinsats i delar av området. Vid
Galgberget har en omfattande bebyggelse vuxit fram de senaste åren och många
människor rör sig i området. Platsen är också en fin besöksplats med utsikt över Visby
och havet. Trots detta är naturreservatet inte skyltat.
Kombinationen av röjningsinsatser och information bidrar till en ökad tillgänglighet och
medvetenhet om områdets värden ur natur- och kultursynpunkt. Detta är i linje med de
natur- och kulturpolitiska målen. Länsstyrelsen bidrar med 4000 kronor för tillverkning
och montering av dessa skyltar. Region Gotland står för resterande kostnader.
Länsstyrelsen kommer i ett fristående projekt även att tillverka en informationsskylt för
den kalkugn som är belägen i naturreservatet. Region Gotland bekostar montering av
denna skylt.
Med anledning av ovanstående tillstyrks medborgarförslaget.
___
Protokollsutdrag: RS
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

,

MEDBORGARFRSLAG

Gotland

Till

Regionfullmäktige i REG | O N GOTLAND
Region Gotland

621 si VISBY

2012 -08- 2 8

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

En skylt som pekar åt Galgberget, med
kulturminnessymbol uppsattes på Lummelundsväg.

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

När nybygnationen på Galgberget tillkom försvann
synbarheten till galgen på Galgberget.

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]
) l

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste eå. att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att/uittforslag iry^JtaB-behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namntecl^5uig ^

^~-^^^^

(Namnförtydligande

/"~;A--——^
"""""^

Jan Ströberg
Adress

""*" ^

Skyttegatan 6
621 41 Visbv

Postadress

E-postadress

jan.stroberg(S>ebox.tninet.se
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-03-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

Rs § 81
Au § 76

Medborgarförslag. Återköp av Ekängen för flyktingboende
RS 2014/584

- Medborgarförslag 2014-10-22
- Ledningskontoret 2015-03-04

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets utlåtande.

I ett medborgarförslag föreslår Solveig Malmström att Region Gotland borde återköpa
det före detta äldreboendet Ekängen i Garda för att använda som flyktingboende. I
förslaget framför Malmström på att anläggningen står tom och att den borde vara
idealisk för den föreslagna verksamheten. Hon pekar även på att finansiellt stöd finns att
få genom Migrationsverket.
Ledningskontoret har i dialog med Migrationsverket och Arbetsförmedlingen tagit fram
ett förslag till en gemensam avsiktsförklaring som underlag för asylboende och
etablering av nyanlända på Gotland. Avsiktsförklaringen redogör bland annat
inblandade parters ansvar och hur dessa olika parter kan bidra till att skapa ett bra
asylmottagande. Förslaget till avsiktsförklaring kommer att behandlas i fullmäktige och
därefter kan regionens förvaltningar ta sig an de olika uppgifter som kommer ur denna.
Som en del av det förberedande arbete som föreslås, ingår att starta arbetet med att
identifiera lämpliga boenden runt om på Gotland.
När det gäller arbetet med att identifiera lämpliga boenden för asylsökande är avsikten
att detta ska ske i ett större sammanhang där för- och nackdelar hos de olika alternativen
får vägas mot varandra. Det finns därför inga skäl att i detta läge peka ut objekt som mer
eller mindre lämpliga än andra. Ledningskontoret tycker dock att det är positivt med det
stora engagemang som många privatpersoner och idéburna organisationer visar i frågan
kring ett ökat flyktingmottagande.
Med ledningskontorets bedömning som grund anses medborgarförslaget besvarat.
Expedieras:

Förslagsställaren
Ledningskontoret - samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Sida 1 av 1

>>> Solveig Malmström<napeltynne@gmail.com> 2014-11-03 13:03 >>>
mvh Solveig Malmström

Kompletterande information i min motivering om Ekängen som flyktingboende i medborgarförslag.
Ärendenummer RS 2014/584
Kommunen sålde Ekängen som då var ålderdomshem med 30 boende, på sin tid ett av de hemtrevligaste
och raraste. Nya ägare har drivit det som pensionat med 66 bäddar i 33 rum.
En standardhöjning har gjorts på senare år med installation av bergvärme, gammalt badrum blivit till flera
duschrum, skötrum. Storköket modernt upprustat, några pentryn finns. I källarplan bl.a. bastu och tvättstuga.
Helt ny fin sängutrustning överallt, alla andra inventarier är också nya i hög kvalité. Verksamheten är sedan
en tid tillbaka till salu, står där tom med alla inventarier kvar. Dessa ingår inte i det facila försäljningspriset,
men är förhandlingsbart. I intilliggande hus som ingår, har hemtjänstens sina lokaler. Den som inte känner till
Ekängen – var vänlig se beskrivning och bilder på www.fastighetsbyran.se
Kommunikationer: Buss 13 går vardagar till/från Visby. Dessutom finns plustrafiken.
I närheten finns buss 11 med täta turer mellan Visby - via Hemse - till Burgsvik och vice versa. (Skulle väl
inte vara en omöjlighet att någon av dessa turer svänger förbi Garda på icke rusningstid, en
organisationsfråga)
1,7 mil sydväst från Garda ligger största tätorten utanför Visby: Hemse. Där finns alla förnödenheter för
vardagligt behov av handel och tjänster med lättillgänglig koncentration på Storgatan. I närheten finns en
heltäckande vårdcentral inkl. tandvård, apotek, fotvård m.m. I Hemse finns Gotlands bästa badhus med tre
olika bassänger, bastu, bubbelbad. Där finns ishall, folkhögskola, bibliotek med datorer och med viss
kommunal service i detta hus. 8 km. österut från Garda ligger en av Gotlands finaste badstränder i Ljugarns
samhälle, ett sommarparadis.
Många flyktingar är trasiga till kropp och själ, varit utsatta för svåra trauma, behöver säkerligen mycket vård,
stöd, lugn och trygghet. Nytt land, helt annorlunda, nytt språk, annan matkultur, annan religion. Flyktingar
behöver få ha något att göra för att må bättre, känna sig nyttiga t.ex. med sysselsättning, som vardagliga
sysslor med att själva sköta sitt boende, hjälpa till i köket och i trädgårdsarbete och framför allt - få hjälp med
svenskundervisning
Barnen behöver möjlighet att få leka. Ekängen har flera lokaler i källarplan och en stor härlig spännande
trädgård (med bl.a.liten pulkabacke) att stoja och tumla om i och där de kan känna sig trygga i.
Jag har 30 års erfarenhet inom sjuk- och äldreomsorg, därav 20 år som utbildad förest. på Göransgården.
Jag har svårt att tro att lilla Gotland i första skedet på bästa sätt mäktar ta emot fler flyktingar (66vuxna+
några barn) inom snar framtid, som nu är högaktuellt att planera inför, så det inte uppstår kaos och
konflikter. Ekängen står färdigutrustat att ta emot dem efter beslut och organisation, bland annat med några
anställningar.
Missa inte detta UNIKA lämpliga tillfälle, ett litet paradis på Gotland

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-03-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

Rs § 82
Au § 77

Medborgarförslag. Uppmuntra idrottare som har tagit SM-medalj
RS 2014/355

- Medborgarförslag 2014-06-18
- Kultur- och fritidsnämnden 2015-02-03 § 6
- Ledningskontoret 2015-03-05

Regionstyrelsens beslut
•

Kultur- och fritidsnämnden får i uppdrag att utarbeta en lösning för hur och i vilket
sammanhang Region Gotland, från och med 2015, årligen kan uppmärksamma
gotländska SM-medaljörer inom idrotten samt hur bevakning av vilka som blivit
medaljörer lämpligast kan ske.

I ett medborgarförslag föreslås att Region Gotland särskilt ska uppmärksamma idrottare
som tagit SM-medalj. Syftet skulle vara att uppmuntra goda förebilder vars insatser
verkar positivt för Gotland. Medborgarförslaget har även behandlats i kultur- och
fritidsnämnden som ser positivt på förslaget.
Idrottare som utmärker sig och är goda ambassadörer för Gotland är viktiga som
förebilder. Inom Region Gotland uppmärksammas bland annat kulturen genom ett eget
pris och en ceremoni i regionfullmäktige. Att på ett likvärdigt sätt även uppmärksamma
idrotten och de människor vars insatser också påverkar Gotland positivt, förefaller
ytterst rimligt.
Kultur- och fritidsnämnden har givits tillfälle att yttra sig i ärendet genom internremiss
(KFN § 6, 2015-02-03).
Expedieras:

Förslagsställaren
Kultur- och fritidsnämnden
Ledningskontoret - enheten för ledning och kommunikation

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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v
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Region Gotland
621 81 VISBY

20H -06-1 8
REGION GOTLAND

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

Uppmuntra idrottare som har tagit SM-medalj

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

Vi har många gotländska idrottare som visat
"framfötterna" och tagit SM-medalj genom åren och
som inte uppmärksammats särskilt av kommunen.
Dom har ju varit goda förebilder och dessutom
oombedda ambassadörer för sin kommun/region.
Detta måste region Gotland ändra på nu!
Forts, på nästa sida
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

f*1
l l

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

Narrrtft^ckning,* ^

2014-06- 17 jJTu^iLeét^^^/

/

Namnförtydligande

Jan Alamo
Söderväg 44 A
621 58 Visby
ian.alamo@hotmail.com

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Kommunalrådet ger idrottaren, när denne
kommit tillbaka till ön, regionens designade
diplom och bjuder denne på kaffe och tårta i
Ljusgården på Visborg.
samt
Uppdrar åt Kultur- och fritidsnämnd/förvaltningen
att i samarbete med Gotlands idrottsförbund
gemensamt utforma och besluta om kriterier för
vad som kan ingå i SM-status
samt
Uppdrar åt kultur- och fritidsförvaltningen att
ansvara för bevakning av kommande pristagare,
så att ingen missas.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-04-27

Handlingar till

Ärende 14

Medborgarförslag; ej avgjorda
Innehåll
• Förteckning per april 2015

Medborgarförslag ännu inte avgjorda per april 2015
Medborgarförslag

Registreringsdatum

Rusta upp stadsdelen Gråbo i Visby
Kommunen skall ordna med och delvis bekosta snöröjningen till vårdtagare i hemtjänsten

2010-09-21
2011-01-17

Den gamla Q8-macken på Scheelegatan skall rivas

2011-11-29

Busshållsplats och övergångsställe på Broväg vid GT/GA
Ta bort busskortet och låta elever upp till 20 år åka gratis
Fria bussresor för pensionärer
Koppeltvång för hundar i motionsspåret vid Visborg
Trafikproblemet i Specksrum i Visby
Behåll servicelinjen i stadstrafiken
Möjlighet att meddela avvikelser inom vården
Anlägga en asfalterad gångväg mellan Havsgläntans äldreboende och badhusparken i Fårösund
Sälj Visby ringmur
Planera för äldreboende nära service och affärer i tätorterna
Låt den gamla, av fullmäktige beslutade, torgstadgan gälla
Privatisera Roma vårdcentral
Gör Romavårdcentral till en utbildningsvårdcentral
Minnesbuss för äldre
Busslinje Visby-Gothem-Åminne
Skicka parkeringstillstånd för rörelsehindrade per post
Upprätta Plustrafik kvällstid mellan Visby och Katthammarsvik
Gratis broddar till alla över 65 år som bor på Gotland
Anpassa tidtabell och sträckning för buss 10 efter skoltiderna för Atheneskolan
Ny busslinje som sommartid passerar alla attraktiva sevärdheter och servicefunktioner i Visby
med närområden
Använd inte dricksvatten vid sopning av gator
Förbättra trafikmiljön på Skarphäll för gående och cyklister
Fast hållplats på busslinje 12 vid Väte Juves väg 142 vid den södra avtagsvägen mot Atlingbo
kyrka
Hastighetssänkande åtgärd på Öjagatan i Visby
Rökdykningskompetens ska finnas på norra och södra Gotland samt att räddningsvärnen åter blir
deltidsstationer
Bryggorna vid Norderstrand
Ordna luftpumpar för cyklister på olika ställen i Visby
Skapa ett kulturcentrum på fastigheten Gotland Visby Solberga 1:22, den s.k. Korsbetningen
Säkerheten på södra Hällarna
Bättre samarbete mellan socialtjänst och psykiatrin

Ärendenr.
KS 2010/377
KS 2011/23

Nämnd
BN
SON

2012-04-18
2012-04-20
2012-06-05
2012-11-21
2012-11-28
2013-01-18

KS 2011/641
RS 2012/127
RS 2012/192
RS 2012/231
RS 2012/235
RS 2012/292
RS 2012/647
RS 2012/669
RS 2013/37

TN
TN
TN
TN
TN
TN
TN
HSN
TN

2013-04-17
2013-05-14
2013-06-12
2013-06-13
2013-06-13
2013-08-28
2013-11-22
2014-01-13
2014-01-13
2014-01-16
2014-01-17
2014-02-19

RS 2013/257
RS 2013/316
RS 2013/405
RS 2013/408
RS 2013/409
RS 2013/523
RS 2013/744
RS 2014/23
RS 2014/24
RS 2014/33
RS 2014/38
RS 2014/92

TN
RS
TN
HSN
HSN
SON
TN
TN
TN
SON
TN
TN

2014-03-04
2014-03-21
2014-03-25

RS 2014/135
RS 2014/159
RS 2014/169

TN
TN
TN

2014-05-08
2014-05-16

RS 2014/266
RS 2014/280

TN
TN

2014-06-05
2014-07-07
2014-07-09
2014-07-29
2014-08-05

RS 2014/317
RS 2014/392
RS 2014/397
RS 2014/413
RS 2014/424

TN
TN
KFN
TN
SON

2012-03-01

2012-03-29

Medborgarförslag ännu inte avgjorda per april 2015
Medborgarförslag

Registreringsdatum

Telefonjour dygnet runt samt stödgruper för anhöriga till patienter med självskadebeteende
2014-08-05
Portabel utomhusscen till Östercentrum
2014-08-14
Inför trådbunden internet och telefonuppkoppling m.m. inom Region Gotlands verksamheter
2014-09-03
Förläng sommarhämtning av sopor på Fårö till efter "Fårönatta"
2014-09-09
Bänkar på södra hällarna mot sjösidan
2014-09-15
Busskur samt övergångsställe i Endre
2014-09-15
Övergångsställe på Söderväg i höjd med Halsjärnsgatan
2014-10-22
Farthinder på Södervärnsgatan
2014-10-24
Ledstång öster om Norderport
2014-11-18
Byt namn på Cramérgatan till Betty Petterssons gata
2014-12-12
Validering av tjänst som skolkurator
2014-12-30
Låt Edward Snowden få en fristad på Gotland
2015-01-02
Öppna en värmestuga för tiggare och andra med behov av värme, mat och trygghet
2015-01-07
Ta bort arbetsscheman med s.k. delade turer inom Region Gotland
2015-01-19
Låt busstationen och den planerade aktivitetsparken vid f.d. Murgrönan byta plats
2015-02-11
Regionstyrelsen bör ställa sig bakom länsstyrelsens förslag att göra Ojnare och Bästeträsk till ett 2015-03-11
Natura 2000-område
SMS-tjänst som informerar vid akut stängning av badhusen på Gotland
2015-03-19

BN = Byggnadsnämnden
HSN = Hälso- och sjukvårdsnämnden
KFN = Kultur- och fritidsnämnden
SON = Socialnämnden
RS = Regionstyrelsen
RF = Regionfullmäktige
TN = Tekniska nämnden

Ärendenr.
RS 2014/425
RS 2014/439
RS 2014/482
RS 2014/507
RS 2014/518
RS 2014/535
RS 2014/586
RS 2014/593
RS 2014/640
RS 2014/698
RS 2014/729
RS 2015/7
RS 2015/9
RS 2915/30
RS 2015/76
RS 2015/174

Nämnd
SON
KFN
RS
TN
TN
TN
TN
TN
TN
BN
RS
RS
RS
RS
BN
RS

RS 2015/191

KFN

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-04-27

Handlingar till

Ärende 15

Motioner och medborgarförslag under
beredning inom regionstyrelsen
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-03-26, § 95
• Förteckning per februari 2015

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-03-26
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-03-12

Rs § 95
Au § 91

Motioner och medborgarförslag under beredning
RS 2015/114

- Förteckning per februari 2015

Regionstyrelsens beslut
•

Förteckningen överlämnas till regionfullmäktige.

Ledningskontoret har upprättat förteckning över motioner och medborgarförslag under
beredning hos regionstyrelsen per januari månad 2014.
Enligt fullmäktiges arbetsordning ska rapportering ske två gånger per år.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Motioner och medborgarförslag under beredning hos regionstyrelsen februari 2015
Motion

Reg.datum

Ärendenr.

Motionär

Angörings- och avlastningsramp (s.k. färjeklack) i Slite hamn
Inför nattbuss fredagar och lördagar på stomlinjerna inom kollektivtrafiken på
landsbygden
Parkeringstal för Visby innerstad
Reducera anläggningsavgiften i VA-taxan för mindre hyreslägenheter
Planera färdigt för den utbyggda godshamnen i Klintehamn
Uppföljning av byggnadsordning för Visby innerstad
Utnyttja LIS-områden till att skapa landsbygdsutveckling
MRSA-fri (antibiotikaresistenta stafylokocker) mat i Region Gotlands kök
Standardhöjning till 90 km/tim av länsvägarna på Gotland
Inrätta en miljö- och byggnämnd
Ökat stöd till idrottsrörelsen
Bygga en ny simhall
Skapande av nytt utskott - Tillväxt- och Utvecklingsutskott
Kultur på recept
Region Gotlands beslutade styrdokument
Från vårdcentral till hälsocentral med lättakut i Hemse

2013-06-19

RS 2013/429

Mats Hedström m fl (M)

2014-02-25
2014-04-30
2014-06-18
2014-10-29
2014-12-03
2014-12-03
2014-12-03
2014-12-03
2014-12-03
2014-12-03
2014-12-03
2014-12-12
2014-12-16
2014-12-16
2014-12-16

RS 2014/105
RS 2014/247
RS 2014/350
RS 2014/597
RS 2014/678
RS 2014/679
RS 2014/680
RS 2014/681
RS 2014/682
RS 2014/683
RS 2014/684
RS 2014/699
RS 2014/706
RS 2014/707
RS 2014/708

Alexander Jansson (C)
Anna Hrdlicka (M)
Bo Björkman (S)
Lars Bjurström (V)
Eva Gahnström (C)
Lars Thomsson (C)
Alexander Jansson (C) och Eva Ahlin (C)
Eva Nypelius (C), Simon Härenstam (M), Mats-Ola Rödén (FP)
Mats-Ola Rödén (FP)
Ulf Klasson (FP)
Mats-Ola Rödén m.fl. (FP)
Johan Thomasson (FP)
Lena Celion (M)
Inger Harlevi (M)
Lena Grund (FP)

Medborgarförslag

Reg.datum

Planera för äldreboende nära service och affärer i tätorterna
Uppmuntra idrottare som har tagit SM-medalj
Bevakningsgrupp för att förhindra brott
Bättre samarbete mellan krogar och polisen för att förhindra brott
Stormarknader bör finnas även i Slite och Hemse
Inför trådbunden internet och telefonuppkoppling m.m. inom Region Gotlands
verksamheter
Återköp av Ekängen till flyktingboende
Validering av tjänst som skolkurator
Låt Edward Snowden få en fristad på Gotland
Öppna en värmestuga för tiggare och andra med behov av värme, mat och
trygghet
Ta bort arbetsscheman med s.k. delade turer inom Region Gotland

2014-02-17
2014-06-18
2014-08-05
2014-08-05
2014-08-05
2014-09-03

Ärendenr.
RS 2013/316
RS 2014/355
RS 2014/422
RS 2014/423
RS 2014/426
RS 2014/482

2014-10-22
2014-12-30
2015-01-02
2015-01-07

RS 2014/584
RS 2014/729
RS 2015/7
RS 2015/9

2015-01-19

RS 2915/30

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-04-27

Handlingar till

Ärende 16-20

Interpellationer
Innehåll
• Regionstyrelsens ordförande Björn Janssons (S) svar på Alexander Janssons
(C) interpellation om belysning på Trafikverkets vägar på landsbygden.
RS 2015/230

• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Inger Harlevis
(M) interpellation om dialog med innehavare av parkeringsrätter.
RS 2015/232

• Socialnämndens ordförande Maria Björkmans (S) svar på Elin Bååths (Fi)
interpellation om socialtjänstlagen och nödställda EU-medborgare.
RS 2015/234

• Regionstyrelsens ordförande Björn Janssons (S) svar på Jonas Niklassons (C)
interpellation om långtidssjukskrivningar. RS 2015/231
• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Mats Hedströms
(M) interpellation om gångväg från Sjuströmmar till Slite Stugby.
RS 2015/233

Interpellation

Till Regionstyrelsens ordförande

Ang. belysningen på Trafikverkets vägar på landsbygden
Just nu pågår en omfattande debatt på Gotland angående vägar och infrastruktur. Det
senaste var ett möte i Vänge bygdegård som LRF arrangerade angående belysningen på
landsbygden. På debatten var alla partier överrens om att man vill bibehålla
belysningen på Trafikverkets vägar som Region Gotland idag sköter. Man hänvisade till
att Trafikverket nu inventerar belysning och de återkommer med svar i sommar.
Med anledning av ovanstående undrar jag:
•

•

Vilka åtgärder görs för att få till stånd en diskussion med Trafikverket angående
belysningen på deras vägar?
Vad anser regionstyrelsens ordförande om belysningens betydelse för trafiksäkerhet och
trygghet på landsbygden?

Visby 2015-03-30

Alexander Jansson

Visby 2015-03-28

Interpellation:
Till:

Dialog med innehavare av parkeringsrätter
Tekniska nämndens ordförande, Tommy Gardell

Dialog med innehavare av parkeringsrätter på Öster
Gotlands kommun har under perioden 1968 till 2006 sålt parkeringsrätter till företag som
verkar på Öster i Visby. Dessas nyttjanderätt är enligt befintliga kontrakt inte
tidsbegränsade. I kontrakten stadgas att Gotlands kommun (senare Region Gotland) i de fall
man inför någon form av tidsbegränsning eller avgifter ska föra en dialog med
rättighetshavarna (fastighetsägarna) om detta.
Mina frågor till Tommy Gardell är:
-

Har dialog förts med rättighetshavarna, när och med vilka fastighetsägare.

-

Vilken var fastighetsägarnas inställning till avgiftsbeläggande av parkeringsplatserna
som de har nyttjanderätt till?

Inger Harlevi (M)

Feministiskt Initiativ
Gotland

Interpellation
Till

Socialtjänstlagen och nödställda EUmedborgare
Ordförande i Social- och omsorgsnämnden

I Socialtjänstlagen fastslås den sk vistelseprincipen, vilken innebär att den kommun där den
enskilde vistas ansvarar för stöd och hjälp (2 kap §1). Lagen ger ingen stöd för inskränkningar
av denna rättighet med grund i etnicitet, medborgarskap eller härkomst. Trots detta väljer
kommuner och regioner runt om i Sverige – däribland Region Gotland – att tolka lagen som
att den inte gäller nödställda EU-medborgare. Detta motiveras med §2 i samma kapitel: ”Om
det står klart att en annan kommun än vistelsekommunen ansvarar för stöd och hjälp åt en
enskild, är vistelsekommunens ansvar begränsat till akuta situationer.” Med utgångspunkt i
denna paragraf beviljas idag alltså bara nödhjälp till nödställda EU-medborgare.
Problemet är att detta är en feltolkning av lagen, vilket också påpekats av jurister vid Juridiskt
forum, Umeå Universitet. För det första finns ingen annan kommun som ansvarar för stöd och
hjälp, vilket krävs enligt paragrafen. Vidare framkommer det i §3 att ”Om den enskilde är
bosatt i en annan kommun än vistelsekommunen, ansvarar bosättningskommunen för det stöd
och den hjälp som den enskilde behöver.” Och om den enskilde saknar stadigvarande bostad –
vilket de nödställda EU-medborgarna gör – avses med bosättningskommun den kommun till
vilken han eller hon har sin starkaste anknytning – det vill säga Gotland.

Min fråga är därför:
- Med vilken laglig grund begränsas stöd och hjälp till nödställda EU-medborgare till
akutinsatser?

Visby 2015-02-16
Elin Bååth (Fi)

Interpellation
Till Regionstyrelsens ordförande
Björn Jansson

Interpellation angående långtidssjukskrivningar
Vi får nu indikationer på att antalet långtidssjukskrivningar på grund av arbetsrelaterade
depressioner ökar i landet, offentlig sektor verkar vara hårt drabbad.
Hur ser läget ut inom Region Gotlands verksamheter?
Pågår i så fall något arbete kring att analysera läget och eventuellt finna orsaker till
fenomenet?

Hablingbo 2015-03-30

Jonas Niklasson (c)

Slite 2015-03-25

Interpellation:
Till:

Gångväg från Sjuströmmar till Slite stugby
Tekniska nämndens ordf., Tommy Gardell

Sedan tidigare finns en överenskommelse och beslut på att Slite stugby skall
anlägga en gångväg efter havet från badstranden i Slite till det sista huset i stugbyn
som ansluter till angränsande parkområde.
Denna gångväg är nu klar.
Tekniska nämnden har tidigare reserverat medel för att anlägga gångväg som
ansluter till den av Slite stugby anlagda och till Sjuströmmar.
Denna etapp av gångvägen är inte slutförd
Jag vill veta
När kommer gångvägen att vara färdigställd?

Mats Hedström (M)

