2015-06-11, Helena Wottle

Kallelse/underrättelse

Regionstyrelsen
Kallelse till sammanträde:

Den 18 juni 2015 kl. 9.00. Visborgsallén 19,
Rådhuset, Bornholm
Presentation av ledningskontorets verksamheter kl 14.00 - 16.00
Frånvaro anmäls till Rosita Siggelin, 26 94 16 eller e-post: rosita.siggelin@gotland.se

V g navigera med hjälp av bokmärken i vänstermarginal
ÄRENDEN

1.

Justeringsledamot i tur: Tommy Gardell

Arbetsutskottets protokoll 2015-05-26

2.

§ 194
Ä2

Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten, gällande
Väskinde Stora Bläsnungs, Visby Follingbo Norrbys m fl, Såpsjudaren,
Kopparslagaren, Skogsholm, Österby samt Västerhejde Kuse

3.

§ 195
Ä3

Taxa. Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

4.

§ 196
Ä4

Medborgarförslag. Låt Edward Snowden få fristad på Gotland

5.

§ 197
Ä5

Motion. Från vårdcentral till hälsocentral med lättakut i Hemse

6.

§ 199

Sommarfest i samarbete med Länsstyrelsen, Gotlands län

Arbetsutskottets protokoll 2015-06-04

7.

§ 201
Ä2

Information. Miljöprogram och socialt program Visborg

8.

§ 202
Ä3

Strukturplan för Visborgsområdet 2015-2025

9.

§ 204
Ä5

Fastighetsförsäljning. Othem Havstruten 1

10.

§ 205

Remiss. Barnombudsmannens anmälningsskyldighet (Ds 2015:22)

11.

§ 206
Ä6

Remiss - SOU 2015:20 Trygg och effektiv utskrivning från sluten vård.
Betänkande av utredningen om betalningsansvarslagen
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12.

§ 207
Ä7

Remiss. Slutbetänkande av Parlamentariska socialförsäkringsutredningen
"Mer trygghet och bättre försäkring", (SOU 2015:21)

13.

§ 208
Ä8

Motion. Kultur på recept i vården

14.

§ 209
Ä9

Medborgarförslag. Gör Ojnare och Bästeträsk till ett Natura 2000- område
och värna om vår unika miljö och natur

15.

§ 210
Ä 10

Tilläggsanslag. Fortsatt filmutbildning på Folkhögskolan i Fårösund

16.

§ 211
Ä 11

Slutrapport. Hemsebadets om- och tillbyggnad, Tofsvipan 12 Hemse,
projekt 10574

17.

§ 214
Ä 14

Policy för arbetsintegrerande sociala företag

18.

§ 215
Ä 15

Kryssningskaj i Visby - val av partner

19.

§ 216
Ä 16

Ansökan om medel. Regionala tillväxtåtgärder till projekt Besöksnäringen
skapar tillväxt

20.

§ 217
Ä 17

Uppförandekod Upphandling Region Gotland

21.

§ 218
Ä 18

Revidering av upphandlingspolicy och riktlinjer

22.

§ 219
Ä 19

Projekt Sommarnatt - ansökan från Röda Korset, humanitärt stöd till EUmedborgare utan egen försörjning

23.

§ 220
Ä 20

Medborgarförslag. Öppna värmestuga för tiggare och andra

24.

§ 222
Ä 22

Vindkluster Gotland 2015

25.

§ 224

Markanvisningstävling kv Sergeanten, dukas

26.

§ 225

Orter för etablering av asylverksamhet

27.

§ 227

Försäljning Vänge Hägvalds 1:54

Övriga ärenden

28.

Månadsrapport maj 2015, dukas

29.

Anmälningsärenden: Beslut fattade med delegation

Besluten förvaras i pärm som finns tillgänglig på sammanträdet
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30.

31.

Kallelse/Underrättelse

Information:
−

Förteckning över vissa inkomna handlingar

−

Minnesanteckningar Näringslivsråd 2015-06-01

−

Karta bostadsbyggande i Visby (ref § 231 RS AU 2015-06-04)

−

Ordförandens ev. information

Ev. övriga ärenden

Ordföranden
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Ärendenr. RS 2015/322

Ledningskontoret
Jan von Wachenfeldt
Planeringsstrateg

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum Den 18 maj 2015

Regionstyrelsen

Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten,
gällande Väskinde Stora Bläsnungs, Visby Follingbo Norrbys m fl,
Såpsjudaren, Kopparslagaren, Skogsholm, Österby samt
Västerhejde Kuse
Förslag till beslut

Regionstyrelsen tillstyrker förslaget till utökning av befintligt verksamhetsområde i enlighet med tillhörande kartor och överlämnar ärendet till regionfullmäktige för fastställande av den nya avgränsningen av verksamhetsområdet.
Bakgrund

Tekniska nämnden har i beslut § 89/2015 föreslagit en utökning av befintligt
verksamhetsområde omfattande delar av rubricerade områden.
Bedömning

Ledningskontoret har inget att erinra mot förslaget.
LEDNINGSKONTORET

Per Lindskog
T f regiondirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 18 97 50-3

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

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Protokoll

Tekniska nämnden 2015-04-29

TN §

89

Utökning av verksamhetsområde för vatten och
spillvatten gällande Väskinde Stora Bläsnungs, Visby
Follingbo Norrbys m.fl, Såpsjudaren, Kopparslagaren,
Skogsholm, Österby samt Västerhejde Kuse

AU §

40

TN2015/588

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Vid nämndsammanträdet föreligger rätta kartor över områden.
___
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden tillstyrker förslaget och föreslår regionfullmäktige fastställa de
föreslagna verksamhetsområdena.

•

Beslut och karta vidarebefordras till Länsstyrelsen

Till nämnden klargörs kartorna över Väskinde Stora Bläsnungs och Västerhejde Kuse.
Region Gotlands teknikförvaltning bygger successivt ut VA i nära anslutning till redan
befintliga verksamhetsområden. Därefter är det brukligt att införliva dessa utbyggnader i
det närliggande verksamhetsområdet. Detta är vad detta ärende gäller.
Teknikförvaltningen har upprättat fem stycken förslag till utökning av
verksamhetsområden, vilket framgår av till ärendet tillhörande kartor.
För att säkerställa möjligheten att ta ut anslutningsavgifter från samtliga anslutna
abonnenter måste verksamhetsområde för vatten och avlopp vara beslutat av
regionfullmäktige.
Ekonomisk analys:
Förslaget får den ekonomiska konsekvensen att VA-verksamheten får täckning för sina
kostnader. Om förslaget inte skulle tillstyrkas skulle detta leda till ett kraftigt ekonomiskt

underskott.
___

Protokollsutdrag: RS, LS+handlingar
Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Ledningskontoret
Niclas Ohlander

Ärendenr RS 2015/222
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
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Datum 08 maj 2015

Regionstyrelsen

Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område
Förslag till beslut
Den föreslagna revideringen av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område antas. Förslaget är att revidering börjar gälla omgående så fort beslut ~agits i
Regionfullmäktige.
Bakgrund
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår i protokollutdrag 2015-03-24 §26 att
revideringen av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område görs.
Den senaste taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken började gälla den 1
januari 2012. Taxan består av taxebestämmelser med tre bilagor och bygger på
Sveriges kommuner och Landstings (SKL) taxemodell för risk- och
erfarenhetsbedömning.
Uppdatering av taxan krävs med anledning av att det har kommit en ny förordning
som reglerar när det är krav på tillstånds- och anmälningsplikt för miljöfarliga
verksamheter och åtgärder. Miljöprövningsförordningen (2013:251) har ersatt bilaga
till förordning om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd. Utöver detta har det
funnits ett behov av att bättre anpassa delar av taxan till aktuella förutsättningar.

Bedömning
Ledningskontoret tillstyrker den föreslagna revideringen av taxa för prövning och
tillsyn inom miljöbalkens område.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 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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mr GoUand
Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde

Protokoll

2015-03-24

MHN § 26

Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område
MHN 2015/282

- SBF 25 februari 2015
Au § 12

Miljö- och hälsoskyddsnämndens beslut
Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår Regionfullmäktige att anta förslag till förändringar i taxa för prövning och tillsyns inom miljöbalkens område i de delar som
gäller taxebestämmelser med tillhörande bilagor 1 och 2.
Miljö- och hälsoskyddsnämnden arbetsutskott föreslår miljö- och hälsoskyddsnämnden att göra en ändring i taxebilaga 1, sista sidan där 45 § avfallsförordningen
(2011 :1063) ska ersätta 38 § avfallsförordningen (2001:1063)

Bakgrund
Den senaste taxan för prövning och tillsyn enligt miljöbalken började gälla den l
januari 2012. Taxan består av taxebestämmelser med tre bilagor och bygger på Sveriges kommuner och Landstings (SKL) taxemodell för risk- och erfarenhetsbedömnmg.
Uppdatering av taxan krävs med anledning av att det har kOl1llnit en ny förordning
som reglerar när det är krav på tillstånds- och anmälningsplikt för miljöfarliga verksamheter och åtgärder. Miljöprövningsförordningen (2013:251) har ersatt bilaga till
förordning om miljöfarlig verksamhet och hälso skydd. Utöver detta har det funnits
ett behov av att bättre anpassa delar av taxan till aktuella förutsättningar.
Bedömning
Förändringar av taxan föreslås av taxebestämmelserna och i bilagorna l och 2. I
taxebilaga 3, "Placering i risldmlumn och erfarenhetsbedömning" föreslås inga förändringar utan nuvarande bilaga kOlmner att gälla även fortsättningsvis.
De förändringar som föreslås i taxans olika delar redovisas och kommenteras nedan.
För att göra taxebilagan enklare att läsa har varje kapitel i miljöbalken fått ett eget
stycke som sedan har delats in med underrubrikerna Prövning, Anmälan och Tillsyn.
Några stora förändringar för sökanden, verksamhetsutövaren bedöms inte de föreslagna förändringarna av taxan innebära.

Justerare:
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MHN § 26, forts
Taxebestämmelser
I § 8 fåresås en ändring av index till Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
istället för arbetskostnadsindex fOr tjänstemän. Det föreslagna indexet tas fram och
används av SKL för beräkning av kommunernas kostnadsutveckling. Indexet tas
fram utifrån priserna för löner, material och tjänster och är anpassat för verksamheter
där lönekostanden dominerar.
Taxebilaga 1
7 kap miljö balken
För ärenden enligt 7 kap miljöbalken föreslås genomgående timavgift istället för en
fastställd avgift på 3 timmar. Anledningen är att det är en stor variation på de ärendetyper som omfattas och som ställer krav på olika iånga handläggningstider och därför
ska avgiften bli bättre anpassad till den faktiska handläggningstiden.
9 kap miljö balken
Kapitlet innehåller flera fårslag till förändringar av taxan, i huvudsak är det tre anledningar till förändringarna samt att få taxan att bättre stämma överens med de viljeinriktningar som finns i övergripande dokument som kretsloppspolicy, de nya riktlinjerna för enskilt avlopp, samt antagna FÖP:ar och planer.
l) Ärendetyper: Taxan har bättre anpassats till de olika ärendetyper som finns.
Det inventeringsarbetet som utförs inom ramen för Klart vatten har medfört
att ärendemängd och ärendetyper har förändrats över tid. Det finns också ett
behov av att anpassa handläggningstiden för några av ärendetyperna.
2) Gemensamhetsanläggningar: Det ska vara fördelaktigt att göra en gemensam
anläggning. Att göra gemensalmna anläggningar är oftast en fördel för alla
inblandade, miljömässigt genom att de blir färre utsläppspunkter, för fastighetsägaren blir det normalt billigare om man är flera och för handläggaren
som kan göra en samlad bedömning på en plats av ett utsläpp.
3) WC till tanle Om WC till tank anläggs tillsammans med en BDT- anläggning
så föreslås en lägre avgift. Att få bort utsläpp av avloppsvatten fl'ån WC
minskar fåroreningsbelastningen på miljön. Dessutom fInns det en möjlighet
att kunna skapa system för att återföra och ta vara på de resurser som fInns i
avloppsvattnet.
Handläggning av ansökningar och amnälningar av värmepumps anläggningar har
delats upp i 2 punkter. En ny punld har tillkommit som gäller ansökan och anmälan
om bergvärme, när det krävs bOlTning i bergrunden. Detta för att det innebär en mer
omfattande prövning beroende på en ökad föroreningsrisk av dricksvattentäkter.

Justerare:
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Anmälan av miljöfarlig verksamhet har ändrats till timavgift istället för att prövningsavgiften ska var densamma som den årliga tillsynsavgiften. Omfattningen av
prövningen aven anmälan varierar mellan olika typer av verksamheter i en omfattning som inte alltid stämmer överens med behovet av tillsynstid. Vidare har i taxebilagan preciserats vad som gäller vid ändrings anmälningar.
10 kap miljöbalken
Taxan har kompletterats så att handläggning av samtliga ärendetyper av miljöskador
enligt 10 kap omfattas.
14 kap miljö balken
Flera ärendetyper föreslås tas bort eftersom det har skett förändringar i lagstiftningen. Antingen har ärendetypen utgått eller ersatts med att kontroll sker i samband med
tillsyn istället för som tidigare då det var krav på inrapportering.
En ny ärendekategori har tillkommit som avser krav på anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden när en cistern tas ur bruk, enligt naturvårdsverkets föreskrifter.
15 kap miljöbalken
En förändring föreslås som en anpassning till förändringar i lagstiftningen, men som
inte innebär någon ändring av avgiftens storlek.
Taxebilaga 2
De förändringar som föreslås utgår ifi:ån det förslag som SKL har tagit fram. Branscher som inte bedöms vara eller bli aktuella på Gotland har tagits bOlt ur taxan, på
samma sätt som i den nuvarande taxan. De förändringar som föreslås av gällande
taxa finns redovisade i förslaget.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område
Till denna taxa tillhör följande taxebilagor:
l. Taxebilaga l, där avgiften eller grunden för avgiftsuttaget anges för olika
verksamheter och prövningar.
2. Taxebilaga 2, placering i avgiftsklass för miljöfarliga verksamheter och hälsoskyddsverksamheter.
3. Placering i riskkolumn och erfarenhetsbedömning.

Inledande bestämmelser
l §
Denna taxa gäller avgifter för Region Gotlands kostnader för prövning och
tillsyn enligt miljöbalken eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken eller med anledning av EU:s förordningar inom miljöbalkens tilllämpningsområde, bl.a. vad gäller naturvård- och kulturvård, skydd av
områden, miljöfarlig verksamhet, hälsoskydd, verksamheter som orsakar
miljöskador, vattenverksamhet, skötsel av jordbruksmark, kemiska produkter och biotekniska organismer, samt avfall och producentansvar.
Utöver vad som anges i denna taxa kan ersättning till kommunen utgå bl.a.
enligt 26 kap. 22 § miljöbalken för undersökningskostnader m.m. och enligt 25 kap. 2 § miljöbalken för rättegångskostnader.
2§
Avgift enligt denna taxa ska betalas för
l. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om
tillstånd, dispens eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning avanmälan av verksamhet eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.

3§
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
l. Tillsyn som föranleds av klagomål som visar sig obefogat.
2. Handläggning som föranleds av att beslut av nämnd enligt miljöbalken
eller bestämmelser meddelade med stöd av miljöbalken överklagas.
4§
Beslut om avgift eller om nedsättning eller efterskänkande av avgift fattas
av den kommunala nämnd som är ansvarig för handläggning av den ansökan, den anmälan eller den tillsyn som medför avgiftsskyldighet.
5§
Enligt 27 kap. 3 § miljöbalken är alla som är skyldiga att betala avgift enligt denna taxa eller enligt 26 kap. 22 § miljöbalken skyldiga att lämna de
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5 §, forts
uppgifter som behövs för att avgiftens eller ersättningens storlek ska kunna bestämmas.

Timtaxa
6§
Vid tillämpningen av denna taxa är timavgift 824 kronor per hel timme
handläggningstid
Avgiftsuttag sker i förhållande till den handläggningstid som i taxan bestämts för ärendet (fast avgift), i förhållande till den årliga handläggningstid som anläggningen eller verksamheten tilldelats (årlig tillsynsavgift), i
förhållande till den faktiskt nedlagda handläggningstiden i det enskilda
ärendet (timavgift) eller enligt de andra grunder som anges i taxan.

7§
I de fall timavgift tas ut i förhållande till faktiskt nedlagd handläggningstid
avses med handläggningstid den sammanlagda tid som varje tjänsteman
vid nämnden har använt för inläsning av ärendet, kontakter med parter,
samråd med experter och myndigheter, inspektioner, revisioner, provtagning och kontroller i övrigt, beredning i övrigt i ärendet samt föredragning
och beslut. Sådan avgift tas ut för varje halv timme nedlagd handläggningstid. Om den sammanlagda handläggningstiden understiger en halv
timme per år tas ingen avgift ut. För inspektioner, mätningar och andra
kontroller som utförs vardagar mellan klockan 19.00 och 07.00, lördagar,
söndagar, julafton, nyårsafton, påskafton, pingstafton, trettondagsafton,
midsommarafton och helgdagar, tas avgift ut med 1,5 gånger ordinarie
timavgift.
8§
Miljö och hälsoskyddsnämnden rar för varje kalenderår (avgiftsår) besluta
att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med
den procentsats för det innevarande kalenderåret i~etskostltatis-index för
tjän-stemän (totalind~Prisindex för kommunal verksamhet (PKV) som
finns publicerad på SKL:s hemsida i oktober månad. Utgångspunkt för indexuppräkning är oktober månad 2015.
Avgifter för prövning
9 § Avgift för prövning av ansökningar om tillstånd, dispens eller undantag ska betalas i form av fast avgift genom att den handläggningstid som
anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift
genom att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1.
Avgift för prövning ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som ansökningen avser.
10 §
Sida 2 av 5
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Om det i beslut om tillstånd föreskrivs att en anordning inte får tas i bruk
förrän den har besiktigats och godkänts av nämnden, ingår kostnaden för
en sådan besiktning i den fasta avgiften. Kan anordningen därvid inte godkännas, varför besiktning måste ske vid ytterligare tillfålle, tas timavgift ut
för kommunens kostnader med anledning av den tillkommande handläggningstiden.
11 §
Avgift för prövning ska erläggas av sökanden.
12 §
Avgift för prövning ska erläggas även om ansökan avslås. Timavgift debiteras för faktisk nedlagd tid för handläggning av ansökan som återtas innan beslut i ärendet.

13§
I ärenden om ansökan om tillstånd till miljöfarlig verksamhet som prövas
av kommunen är sökanden i förekommande fall också skyldig att ersätta
kommunens kostnader enligt 19 kap. 4 och 5 §§ miljöbalken för sakkunniga som har tillkallats av kommunen och för kungörelser i ärendet. Sökanden är även skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i
ärenden om tillstånd, dispens eller undantag enligt 7 kap. miljöbalken eller
förordningen (1998: 1252) om områdesskydd enligt miljöbalken.
14 §
Utöver avgift för prövning, kan avgift för tillsyn komma att tas ut för den
verksamhet eller åtgärd som prövningen avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgifter med anledning avanmälan
15 §
Avgift för handläggning avanmälan av verksamhet eller åtgärd ska betalas
i form av fast avgift genom att den handläggningstid som anges i taxebilaga 1 multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom att den
faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med timtaxan
eller enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga 1.
Om en anmälan omfattar flera miljöfarliga verksamheter enligt taxebilaga
2 ska full avgift betalas för den punkt som medför den högsta avgiften
med tillägg av 25 procent av summan av det belopp som anges för högst
två övriga verksamheter.
Avgift med anledning avanmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.

16 §
Avgift för handläggning avanmälan ska betalas av den som bedriver eller
avser att bedriva verksamheten eller vidta åtgärden. I ärenden om anmälan
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av miljöfarlig verksamhet med beteckningen C i bilagan till förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är denne i förekommande fall också skyldig att ersätta kommunens kostnader för kungörelser i ärendet.
17 §
Utöver avgift med anledning av handläggning avanmälan, kan avgift får
tillsyn i övrigt komma att tas ut för den verksamhet eller åtgärd anmälan
avser enligt vad som anges i denna taxa.

Avgift för tillsyn i övrigt
18 §
För regelbunden tillsyn över sådan miljöfarlig verksamhet eller hälsoskyddsverksamhet som anges i taxebilaga 2 ska betalas en årlig tillsynsavgift som baseras på den tillsynstid som miljö och hälsoskyddsnämnden
tilldelar anläggningen eller verksamheten. Tillsynstiden bestäms genom en
riskbedömning av anläggningen eller verksamheten bestående aven avgiftsklassificering enligt taxebilaga 2 samt en riskklassificering och erfarenhetsbedömning (placering i riskkolumn) enligt taxebilaga 3 Den årliga
tillsynstiden för varje avgiftsklass och riskkolumn framgår av tabell i
taxebilaga 3 Den årliga tillsynsavgiften beräknas genom att tilldelad tillsynstid multipliceras med timtaxan.
Om bristande efterlevnad medför tillsyn som går utöver den normala tillsynen, ska avgift får denna extra tillsyn betalas får den extra tillsynstiden
multiplicerad med timtaxan. Vid bestämmandet av avgiften för sådan extra
tillsyn tillämpas erfarenhetsbedömningen i enlighet med taxebilaga 3
19 §
Avgifter för tillsyn i övrigt ska betalas i form av fast årlig avgift genom att
den handläggningstid som anges får anläggningen eller verksamheten i
taxebilaga l multipliceras med timtaxan eller i form av timavgift genom
att den faktiskt nedlagda handläggningstiden i ärendet multipliceras med
timtaxan eller enligt de grunder i övrigt som anges taxebilaga l.
Inspektioner och andra tillsynsinsatser med anledning av att verksamhetsutövaren bryter mot villkor eller inte åtlyder förelägganden eller förbud,
ingår inte i den fasta årsavgiften. För sådana åtgärder tas timavgift ut.
20 §
För verksamhet som tillståndsprövats ska avgiften bestämmas med utgångspunkt från vad som föreskrivs i tillståndsbeslutet om tillåten produktionsvolym eller motsvarande.
Om en fabrik, anläggning eller annan inrättning omfattar flera miljöfarliga
verksamheter enligt taxebilaga 2 ska full avgift betalas för den punkt som
medför den högsta avgiften med tillägg av 25 procent av summan av de
belopp som anges får högst två övriga verksamheterna.
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21 §
Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i fOrskott. Sådan avgift ska betalas från och med det kalenderår som följer efter det att beslut
om tillstånd till verksamheten har vunnit laga kraft eller anmälan skett eller i de fall tillstånd eller anmälan inte krävs - verksamheten har påbörjats. För tillsyn som sker dessförinnan och som inte ingår i avgift fOr prövning eller för handläggning avanmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift
ska betalas med helt avgiftsbelopp fOr varje påbörjat kalenderår som verksamheten bedrivs.
22 §
Avgift för tillsyn ska betalas av den som bedriver eller avser att bedriva
verksamheten eller vidta åtgärd som fOranIeder avgiften. För tillsyn över
miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken, ska tillsynsavgiften betalas av den
som enligt 10 kap. miljöbalken är ansvarig för avhjälpande eller kostnader.

Nedsättning av avgift
23 §
Om det finns särskilda skäl med hänsyn till verksamhetens art och omfattning, tillsyns behovet, nedlagd handläggningstid och övriga omständigheter, får avgift i ett enskilt fall enligt denna taxa sättas ned eller efterskänkas.

Avgiftens erläggande m.m.
24 §
Betalning av avgift enligt denna taxa ska ske till Gotlands kommun. Betalning ska ske inom tid som anges i beslutet om avgift eller i räkning.

Verkställighetsfrågor m.m.
25 §
Av l kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter fOr
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.
26 §
Av l kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998 :940) om avgifter fOr
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får
fOrordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.

27§
Enligt 19 kap. l § miljöbalken överklagas kommunal nämnds beslut om
avgift hos länsstyrelsen.
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Taxebilaga 1 - Avgifter för olika ärendetyper
SKYDD AV NATUREN ENLIGT 7 KAP MILJÖBALKEN

Avgift
Nytt förslag

Avgift
BefIntlig taxa

Prövnin/?
Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för
vattenskyddsområde och jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsynijordbruket
Prövning av ansökan om tillstånd till verksamhet eller åtgärd som
inte får utföras utan tillstånd enligt föreskrifter för vattenskyddsområde

timavgift

3 x timtaxa

timavgift

3 x timtaxa

timavgift

3 x timtaxa

12 x timtaxa

Finns inte i nuvarande taxa i samma omfattning

20 x timtaxa

Finns inte i nuvarande taxa i samma omfattning

timavgift
(per ansökan)
9 x timtaxa

Avgift enligt
taxebilaga 2 och
riskkolumn O
8 x timtaxa

8 x timtaxa

8/9 x timtaxa

4 x timtaxa
(per fastighet)
4 x timtaxa

9 x timtaxa
4 x timtaxa

8 x timtaxa

8 x timtaxa

Anmälan
Handläggning avanmälan om en verksamhet eller åtgärd inom vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för vattenskyddsområde

MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT 9 KAP MILJÖBALKEN

Prövnin/?
Prövning av ansökan om inrättande av avlopp sanordning enligt 13 §
förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
(FMH) eller enligt 2 § Lokala föreskrifter för att skydda människors
hälsa och miljön för Region Gotland respektive handläggning av
anmälan enligt 14 § FMH:
1. Prövning av nytt WC-avlopp för ett hushåll - om hela anordningen prövas samtidigt (gäller alla nytillkomna WCutsläpp)
2. Prövning av nytt avlopp till gemensam avloppsanläggning
för 2 - 5 hushåll - om prövning sker samtidigt, eventuell
befIntlig ändring ingår. (gäller alla nytillkomna avloppsutsläpp.)
3. Inrättande av gemensam tillståndspliktig avloppsanordning
för 26 - 200 pe (personekvivalenter) - om prövning sker
samtidigt
4. Tillståndspliktig ändring av avloppsanordning för ett hushåll med anslutet WC - om hela anordningen prövas samtidigt
5. Nytt eller tillstånds pliktig ändring av avloppsanordning för
ett hushåll med anslutet BDT eller BDT och sluten tank om hela anordningen prövas samtidigt
6. Tillståndpliktig ändring med del i gemensam avloppsanläggning för 2 - 5 hushåll
7. Anordnande av sluten tank (gäller även annan uppsamlingsanordning)
8. Anslutning av nya hushåll till befmtlig anläggning, som inte
varit avsedd för denna anslutning vid tidigare prövning och
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9.

där kompletteringar krävs
Förlängning av tillstånd (igångsättning eller giltighetstid)
Tillstånd där avlopp sanläggningen inte påbörjats inom
två år från beslutsdatum enligt 19 § FMH- kan förlängas ytterligare 1 år (dvs. inom 2 år från beslutsdatum).

Gäller även förlängning av tidsbegränsade tillstånd enligt 16 kap. 2 § MB
Prövning av ansökan enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd att inrätta värmepumpsanläggning
för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten enligt
vad kommunen föreskrivit avseende:
- ansökan för värmepumpsanläggning (uttag där borrning
krävs)
- ansökan för jordvärme (ytligt uttag där borrning ej krävs)

1 x timtaxa

1 x timtaxa

timavgift
2 x timtaxa

Finns inte i nuvarande taxa
2 x timtaxa

4 x timtaxa

4 x timtaxa

4 x timtaxa

Finns inte i nuvarande taxa
2 x timtaxa
Avgift enligt
taxebilaga 2 och
riskkolumn O
Finns inte i nuvarande taxa

-

Anmälan
Handläggning avanmälan om ändring av avlopp som inte omfattas
av tillståndsplikt enligt ovan, men där åtgärden kan medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning enligt 14
~FMH

Handläggning avanmälan avseende inrättande av värmepump sanläggning för utvinning av värme ur mark, ytvatten eller grundvatten
enligt 17 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet
(FMH) avseende:
- anmälan om bergvärme (uttag där borrning krävs)

- anmälan om jordvärme (ytligt uttag där borrning ej krävs)
Handläggning av ny anmälan av miljöfarlig verksamhet enligt Miljöprövningsförordningen (2013:251)

2 x timtaxa
timavgift

Anmälan om ändring avanmälningspliktig och tillståndspliktig
verksamhet enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd samt enligt miljöprövningsförordning
(2013:251)

Ingår i årlig
tillsynsavgift
enligt taxebilga
2. I annat fall
tas timavgift ut.

Tillsyn
Avgift för tillsyn - inventering av enskilda avlopp/upprättande av
beslutmm
Avgift för tillsyn - inventering av enskilda avlopp med platsbesök
Aterkommande tillsyn över miljöfarlig verksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2
Tillsyn över miljöfarlig verksamhet i övrigt

HÄLSOSKYDD ENLIGT 9 KAP MILJÖBALKEN

Prövning
Prövning av ansökan om att hålla vissa djur inom område med detaljplan eller områdes bestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet.

2 x timtaxa
2,5 x timtaxa
2,5 x timtaxa
Arlig tillsyns avgift enligt taxebilaga 2
timavgift

Arlig tillsynsavgift enligt taxebilaga 2
timavgift
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1. Nötkreatur, häst, get, får, eller svin
2. Pälsdjur eller fjäderfå som inte är sällskapsdjur
3. Orm

timavgift
timavgift
timavgift
4 ~f timtffiftt
2 x timtaxa

timavgift
timavgift
timavgift
Föreslås utgå
2 x timtaxa

Handläggning avanmälan om att anlägga gödselstad eller annan
upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Handläggning avanmälan enligt 38 § förordningen om miljöfarlig
verksamhet och hälsoskydd om att driva eller arrangera:
1 Verksamhet där allmänheten yrkesmässigt erbjuds hygienisk
behandling som innebär risk för blodsmitta genom användning av skalpeller, akupunkturnålar, piercningsverktyg eller
andra liknande skärande eller stickande verktyg

2 x timtaxa

2 x timtaxa

Nivå 1

4 x timtaxa

4 x timtaxa

3 x timtaxa
4 x timtaxa

3 x timtaxa
4 x timtaxa

6 x timtaxa
3 x timtaxa
3 x timtaxa

6 x timtaxa
3 x timtaxa
3 x timtaxa

1 timme/ provtagningstillfålle
1 timme/ provtagnings tillfälle

1 timme/ provtagningstillfålle
1 timme/ provtagnings tillfälle

Årlig tillsynsavgift enligt
Taxebilaga 2.
timavgift

Årlig tillsyns avgift enligt Taxebilaga 2.
timavgift

timavgift

timavgift

r;c.·

n.

Prövning av ansökan att inrätta annat slag av toalett än vattentoalett
enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 40 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd

Anmälan

påtaglig hälsorisk: tatuering, piercning, fotvård, skönhetsbehandling som innebär silikoninjektioner

Nivå 2
Måttlig hälsorisk; öronhåltagning, akupunktur
2 Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller som annars
används av många människor
3 Skol- och fritidsverksamhet
- Skola med mer än 400 elever
Skola med mindre än 400 elever
Förskola, fritidshem, öppen fritidsverksamhet eller resurscenter

-

Tillsyn
Provtagning av badvatten vid anläggning eller strandbad som är
upplåtet för allmänheten eller annars utnyttjas av många enligt N aturvårdsverkets föreskrifter och allmänna råd om badvatten NFS
2008:8
Avgift för provtagning:
1 Strandbad*
2 Bassängbad*
*Dessutom tas ersättning ut för att täcka kostnader för analyser, transporter och frakt.
Återkommande tillsyn över hälsoskyddsverksamhet enligt förteckning i taxebilaga 2.
Tillsyn i övrigt av hälsoskyddsverksamhet

MILJÖSKADOR ENLIGT 10 KAP. MILJÖBALKEN

Anmälan
Handläggning avanmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av
en föroreningsskada i ett mark eller vattenområde, grundvatten eller
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byggnad eller en anläggning enligt 28 § förordningen (1989:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsosI-ydd.
Handläggning enligt 10 kap. 11-13 §§ miljöbalken med anledning av
underrättelse om påträffad förorening som kan innebära skada eller
olägenhet för människors hälsa eller miljön. att allvarlig miljöskada
uppstått
Handläggning enligt 10 kap. 14 § miljöbalken med anledning av
underrättelse från verksamhetsutövare om överhängande fara för
allvarlig miljöskada eller att allvarlig miljöskada uppstått

timavgift

Finns inte i nuvarande taxa

timavgift

timavgift

timavgift

timavgift

timavgift

timavgift

timavgift

timavgift

timavgift

timavgift

Handläggning avanmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter
(SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel
Haaeläggfliag arl aaffiälaa ealfgt: 3 § fflfefeaffigea effi aaffiälaffigs
skyMighet betfäffaaee asbest i ,eatilatieasaaläggaingaf (198S:99?)

timavgift

timavgift

timarlgift

Handläggning avanmälan enligt 9 kap. 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening
vid lagring av brandfarliga vätskor.

timavgift

Utgår pga ändring i lags tiftningen
Finns inte i
nuvarande taxa

Tillsyn
Tillsyn av mark- och vattenområden, grundvatten, byggnader och
anläggningar samt allvarliga miljöskador enligt 10 kap. miljöbalken

JORDBRUK MM ENLIGT 12 KAP. MILJÖBALKEN

Tillsyn
Tillsyn över verksamhet som berörs av föreskrifter som meddelats
enligt 12 kap. 10 § miljöbalken
Tillsyn i övrigt av jordbruk och annan verksamhet

KEMISKA PRODUKTER ENLIGT 14 KAP. MILJÖBALKEN

Prövning
Prövning av ansökan enligt 14 § Naturvårdsverkets föreskrifter
(SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel

Anmälan

Infonnation
Handläggning av information enligt 28 § förordning (2007:846) om
flourerade växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen av anläggning
som innehåller CFC, HCFC, halon, HFC
Handläggning av information enligt 4: 1 § Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot mark- och vattenförorening
vid lagring av brandfarliga vätskor om att installera anordning enligt
1: 1 § eller 1:2 § samt 1:3 § (krav på information gäller inte anordningar enligt 1:2 § som avses installeras inomhus)
1. FÖfVafing a, ffief äa 1 ffi'" Elieseleija ellef eMaingseija i öppea
eistefa i ffiaflf
~. Maflrfflflagea fÖf eee slaagleeaiagaf seffi äf aasftttaa till öppaa
...l.

c;· c;'

IC__ ';

1 x timtaxa

1 x timtaxa

timavgift

timavgift

Utgår, omfattas
av punkterna
ovan

1 Jf timtaJfa
1 JE åffltaJfa
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3. Fef\'aflftg It, eldHfftgs ellef dieselhf!tftfteij It t eppeft etstefft e';ltft
ffiltftt ffiea åHflefltftae fedefiningM effi etsteffteft fy Hlfflef ffief !tft 1
..
.'l
1"

1 X fimt!tX1t

4. Hltftt:efiHg !t'; ffief !tft ~§Q l:i:t:ef Sfltftafafhg ';!ttsltlt fHeffi ·;lttteft

cim:!t';gtft

"

0-1

• 1. ,L:! .

v."

Tillsyn
Atedteffiffiltftae eHsj'ft !t'; Itftl~Hffigltf seffi fHftehåHef GFG, IIGFG,
hltleft, HFG eeh seffi lff!t' ef llfiffiiilltft efl:!:igt ~8 § fflfefafling
..
t,..,,,,,..,. o L\ 1:1
Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC,
halon, HFC vilka ska lämna rapport enligt 29 § förordning
(2007:846) om flourerade växthusgaser (årsrapport)
Tillsyn i övrigt av kemiska produkter
R!tppeftefiHg eH eHsyftsffi)'ftatghet:eft Sltffit eHsyft efthgt: 8.8 § t Jl.JIt
Rff\;ftfas';ed"ets fflfeslffi€t:ef ~JF8 ~QQ3:~4, effi sl<yaa ffiet ffiltfk
eeh ,lttteftfflfefeHffig ..id: IltgffHg It, Sfltftafarltglt '!ttskef It, åtef
keffiffiltftae keftffell (giillef inte eppftlt etstefftef m Itft ffiMk seffi
r,·

a)

0\

,j..

=Ftllsj'ft e';ef fflf\'aflftg !t'; ffief !tft 1 ffi4 eldftfHgs ellef diesel
sf!tftfteljlt t eppeft etstefft t ffiltfk, sptlleijlt t eppeft etstefft t
ffiltfk seffi !tf fflfSeaalt ffiea ffiltfkffldttgalt fef eeh slltftglea
n:i:ftgM ellef hltfttefing !t'; ffief !tft ~§Q lttef Sfltftfifltfhg ,!ttsklt
.l."

b)

Utgår, ersätts
med punkten
nedan
1 x timtaxa

1 x fimt!tX1t

Finns inte i
nuvarande taxa

timavgift
Utgår pga förändringar i
lagstiftningen,
rapporteringskravet är borttaget

timavgift

.11

.l

=Ftlls yft eVef fflf\'ltffHg !t'; ffief !tft 1 ffi4 eldftfHgs ellef diesel
sf!tftfteijlt t eppeft etstefft t ffiMk, sptlleijlt t eppeft etstefft t
ffiltd" seffi !tf fflfSeaalt ffiea ffiltd"ffldttgalt fef eeh slltftglea
HffigM ellef hltfttefffig It, ffief !tft ~§Q lttef Sfltftafafhg ';!ttsklt
seffi fHte SeaeffitS seffi see:yggltftae efthgt sestkmingspwte

tim!t';gift

lfflll

c)

=Ftllsj'ft e';ef fflf\'MfHg !t'; elaHfHgS ellef dieselhf!tftftelj It t
eppeft etstefft e'v<ltft ffiMk ffiea åHflefltftae fefieae:ffigltf effi
etsteffteft fJ ffiffief ffiea !tft 1 ffi" ffieft hegst W ffi" seffi se
-I."

l-

.l

.1:

l-

;1.'

timffiTgift

,1. ,1L

d)

=Ftllsj'ft e';ef fflf\'aflftg !t'; eldHfftgs ellef dieselhf!tftfteljlt t
eppeft etstefft evftft ffiftfk ffiea åHflefftftae fefieaftfHgftf effi
etsteffteft fJ ffiffief ffiea !tft 1 ffi4 ffieft hegst 1Q ffi4 seffi fHte
Seaeffits seffi set:f)'ggftftae efthgt sestkfHffigspfetekellet

tima:vgift

e)

=Ftllsyft !t'; ftftl~M efthgt pl:tftkt ft eeh e seffi li:ggef fHeffi

tim!t'v<gift:

.1.

-1-1.

0-1.

AVFALL OCH PRODUCENTANSVAR ENLIGT 15 KAP. MILJÖBALKEN

Prövning
Prövning av ansökan om dispens/tillstånd att själv återvinna och
bortskaffa avfall på fastigheten enligt 15 kap. 18 § tredje och fjärde
styckena miljöbalken samt enligt vad som föreskrivs i kommunens
föreskrifter om avfallshanterin~

1 x timtaxa

1 x timtaxa
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Anmälan
1 x timtaxa

1 x timtaxa

+illsytl: 8';ef ffitasj'l8ff8fef it'.' ~f it', €!tH mee tiYsfåae ealfgi: ~6
eYef 27 §§ itVfuYsfflf8feningea (~OO1:1063)

tim.itvgift

Tillsyn över transportörer av farligt avfall för vilka tillstånds- eller
anmälningsplikt föreligger enligt 36 respektive 42 §§ avfallsförordningen (2011:927)
Tillsyn i övrigt av avfallshantering och producentansvar

timavgift

Ny skrivning, se
punkt nedan,
pga ändring i
lagstiftning
timavgift

timavgift

timavgift

Handläggning avanmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om kompostering, nedgrävning, återvinning eller bortskaffande av annat avfall än trädgårdsavfall på fastigheten enligt 38 §
avfalls förordningen (2001:1063) samt enligt vad som föreskrivs i
kommunens föreskrifter om avfallshantering

Tillsyn
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Taxebilaga 2
Avgiftsklasser för miljöfarlig verksamhet och hälsoskyddsverksamheter
I denna taxebilaga anges både verksamhetskod och i förekommande fall klassningskod
(med kursiv stil) för sådana verksamheter som omfattas av bestämmelserna i miljöprövningsförordningen (2013 :251). Övriga verksamheter har ratt behålla sina koder angivna
på samma sätt som i tidigare taxebilaga. När det gäller information om ändrade lydelser
och översättning av tidigare koder till nya verksamhetskoder i miljöprövningsförordningen hänvisas till den översättningsnyckel som Naturvårdsverket har tagit fram.
För de verksamheter där årligt tillsynsbesök kan krävas enligt l kap 10 a § miljötillsynsförordningen (2011:13) anges aktuell lED-kod.
Följande förkortningar används i tabellen:
MPF= Miljöprövningsförordning (2013 :251)
VKIKK= Verksamhetskod/Klassningskod
IED= lED-kod (anges när sådan finns)
AK= Avgiftsklass
PN= Prövningsnivå

Kommentarer
SKL= Sveriges kommuner och landsting (deras förslag)
MHN= förslag avgiftsklass för MHN Gotland
Nya punkter i MPF observeras

A och B= tillståndsplikt c= anmälningsplikt U= utan prövnings-/anmälningsplikt

Kommentarer

JORDBRUK
Djurhållning
2 kap
1§

SKL:AK6

6.6a-

7

B

7

B

c

1.11
2§

MHN: AK7 som
tidigare

1.10

Anläggning för djurhållning med
1. mer än 40 000 platser för fjäderfån,
2. mer än 2 000 platser för slaktsvin och obetäckta
gyltor som är tyngre än 30 kilogram och avsedda för
produktion, eller
3. mer än 750
för
Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses
l. en mjölkko eller sinko inklusive kalv upp till en
månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders
ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
eller
5. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till
åtta månaders ålder och avelshannar.
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Kommentarer

Lag- VK/
rum i KK
MPF
2 kap
3§

Beskrivning
lED AK

l.20

PN
C

Anläggning med stadigvarande djurhållning med
mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses
l. en mjölkko eller sinko, inklusive kalv upp till en
månads ålder,
2. sex kalvar från en månads upp till sex månaders
ålder,
3. tre övriga nöt, sex månader eller äldre,
4. tre suggor eller betäckta gyltor, inklusive smågrisar upp till tolv veckors ålder,
5. tio slaktsvin, obetäckta gyltor eller avelsgaltar,
tolv veckor eller äldre,
6. en häst, inklusive föl upp till sex månaders ålder,
7. tio minkhonor för avel, inklusive valpar upp till
åtta månaders ålder och avelshannar,
8. etthundra kaniner,
9. etthundra värphöns eller kycklingmödrar, sexton
veckor eller äldre,
10. tvåhundra unghöns upp till sexton veckors ålder,
11. tvåhundra slaktkycklingar,
12. etthundra kalkoner, gäss eller ankor, inklusive
kycklingar och ungar upp till en veckas ålder,
13. femton strutsfåglar avarterna struts, emu eller
nandu, inklusive kycklingar upp till en veckas ålder,
14. tio får eller getter, sex månader eller äldre,
15. fYrtio lamm eller killingar upp till sex månaders
ålder, eller
16. i fråga om andra djurarter, det antal djur som har
en årlig sammanlagd utsöndring motsvarande 100
kilogram kväve eller 13 kilogram fosfor i färsk träck
eller urin.
Vid beräkningen av antalet djur enligt första stycket
16 ska det alternativ av kväve eller fosfor väljas som
ger det lägsta antalet djur.
Anmälningsplikten gäller inte
1. renskötsel, eller
2. om verksamheten är tiIIståndspliktig enligt 1 eller
2 §.
- Mer än 200 djurenheter
- Mer än 100 djurenheter

4
3

1.20-1
1.20-2

SKL:AK2

l.200l

U

MHN:AKl som
tidigare

2

Anläggning med stadigvarande djurhållning med
mer än 30 djurenheter (det högsta antalet djurenheter
under året) men högst 100 djurenheter, dock inte
inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20.
Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
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Kommentarer

Lag-

VK/

rum i KK

Beskrivning
lED AK

PN

MPF
SKL ny punkt:
AKl

1.2002

U

1.30

C

MHN:OK

SKL:AK4

2 kap
4§

MHN:AKl som
tidi are

Anläggning med stadigvarande djurhållning med
minst 2 men högst 30 djurenheter (det högsta antalet
djurenheter under året), dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses samma som under 1.20.
Denna beskrivning gäller inte renskötsel.
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för
ordbruks roduktion
Uppodling av annan mark änjordbruksmark för
produktion av foder, livsmedel eller annan liknande
jordbruksproduktion.
Odling

SKL: AK3 preciserad
MHN:AKl som
tidi are
SKL ny punkt:
AK2
MHN:OKmen
AKl
SKL ny punkt:
AK2
MHN:OKmen
AKl
SKL ny punkt:
AK2
MHN:OKmen
AKl
SKL ny punkt:
AKl
MHN:OKdå
AKl
SKL ny punkt:
AK2
MHN:OKmen
AKl

3 kap
l §
3 kap
2§
SKL ny punkt:
AKl
MHN:OKdå
AKl

1.3001

U

Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 5000 kvadratmeter.

1.3002

U

Växthus eller kemikalieintensiv odling med en odlingsyta som är större än 2000 men högst 5000 kvadratmeter.

1.3003

U

Anläggning för torkning av gödsel.

1.3004

U

Odling av jordbruksmark som är större än 100 hektar för produktion av foder, livsmedel eller annan
liknande jordbruksproduktion.

1.3005

U

Odling av jordbruksmark som är större än 10 hektar
men högst 100 hektar för produktion av foder, livsmedel eller annan liknande jordbruksproduktion.

1.3006

U

Fruktodling med en odlingsyta som är större än l
hektar.

5.10

7

B

5.20

3

C

5.2001

U

FISKODLING OCH ÖVERVINTRING AV
FISK
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 40
ton foder förbrukas per kalenderår.
Fiskodling eller övervintring av fisk där mer än 1,5
ton foder förbrukas per kalenderår, om inte verksamheten är tillstånds likti enli t l §.
Fiskodling eller övervintring av fisk där högst 1,5
ton foder förbrukas per kalenderår.

UTVINNING, BRYTNING OCH BEARBETNING AV TORV, OLJA, GAS, KOL, MALM,
MINERAL, BERG, NATURGRUS OCH ANNAT

3
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Kommentarer

Lag- VK/
rum i KK
MPF

Beskrivning
lED AK

PN

------

10.10; 10.11; 10.2 är ej medtagna då det gäller B täkter där länsstyrelsen har tillsyn
4 kap
4§

SKL ny punkt:
AK1
MHN:OKdå
AK1
4 kap
5§

SKL ny punkt:
AK1

10.30

l

C

10.3001

U

10.40

C

10.4001

U

10.50

C

10.5001

U

MHN:OKdå
AK1
4 kap
6§

4 kap
9§

11.20

7

B

Täkt för markinnehavarens husbehov av mer än 10
000 ton totalt uttagen mängd naturgrus.
Täkt för markinnehavarens husbehov av högst
10 000 ton naturgrus (totalt uttagen mängd).

Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. mer än 10 000 ton totalt uttagen mängd berg,
2. torv med ett verksamhetsområde större än 5 hektar, eller
3. mer än 50 000 kubikmeter totalt uttagen mängd
torv.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten
1. omfattas av bearbetningskoncession enligt lagen
(1985 :620) om vissa torvfyndigheter, eller
2. är tillstånds Iikti enli t 1 eller 2
Täkt för markinnehavarens husbehov av
1. högst 10 000 ton berg (totalt uttagen mängd),
2. torv med ett verksamhetsområde på högst 5 hektar, eller
3. högst 50 000 kubikmeter torv (totalt uttagen
mängd).
Anläggning för sortering eller krossning av berg,
naturgrus eller andra jordarter
1. inom område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller
2. utanför område som omfattas av detaljplan eller
områdesbestämmelser, om verksamheten bedrivs på
samma plats under en längre tid än trettio kalenderda ar under en tolvmånaders- eriod.
Anläggning för sortering eller krossning av berg,
naturgrus eller andra jordarter utanför område som
omfattas av detaljplan eller områdesbestämmelser,
om verksamheten bedrivs på samma plats under
högst trettio kalenderdagar under en tolvmånaderseriod.
Råpetroleum, naturgas och kol
Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de som avses i 8 §.

4 kap
11.30
C
Industriell tillverkning av briketter av kol eller brun10§
kol.
13.10; 13.20; 13.30; 13.40; 13.50; 13 60 är inte medtagna då det avser gruvdrift och liknande som ej finns på Gotland
Annan utvinningsindustri
Nyinsatt punkt
SKL:AK3

4 kap
17 §

C

13.70

MHN: gäller för

4

Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8
eller 9 §.
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Kommentarer

provborrn. olja
AKl fOreslås
LIVSMEDEL OCH FODER
Animaliska
5 kap
l §

15.10

6.4a

B

15.10-1
15.10-2

19
Il

5 kap
2§

15.20

8

B

5 kap
3§

15.30

4

C

SKL:AK2

U

15.3001

MHN: AKl som
tidigare

5 kap
4§

15.40

5 kap
5§

15.41

5 kap
6§

15.50

6.4bi

20

B

20

B

C

15.50-1

12

15.50-2

10

15.50-3

11

15.50-4

9

5

Slakteri för en produktion baserad på mer än
12500 ton slaktvikt per kalenderår.
- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår.
- Mer än 12 500 men högst 50000 ton slaktvikt per
kalenderår.
Slakteri för en produktion baserad på mer än 7 500
ton slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte
är tiI
mer än 50 ton

Slakteri fOr en produktion baserad på högst 50 ton
slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 15.10 eller 15.20. Punkten
gäller inte restauranger, butiker, cafeer och liknande
med huvudsaklig servering eller försäljning till allmänheten.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av animaliska råvaror
(utom endast mjölk) för en produktion av mer än 18
500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten
innebär annat än endast frysning eller paketering.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
18
Anläggning för tillverkning av livsmedel ur produkter av animaliskt ursprung baserad på mer än 40 000
ton råvara per kalenderår, om verksamheten inte är
tillstånds- eller
4 eller 9
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av animaliska råvaror
(utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av
mer än 400 ton men högst 18 500 ton produkter per
kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 9 §.
-Chark och styckning - för en produktion av mer än
10 000 ton men högst 18 500 ton produkter per kalenderår.
- Chark och styckning - för en produktion av mer än
400 ton men högst 10 000 ton produkter per kalenderår.
- Beredning och behandling av animaliska råvaror
(utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av
mer än 10000 ton men högst 18 500 ton produkter
per kalenderår.
- Beredning och behandling av animaliska råvaror
fisk och
för en
av
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Kommentarer

SKL:AK6

15.5001

U

15.5002

U

15.60

B

MHN: AKl som
tidigare

SKL:AK4
MHN:AKl som
tidigare

5 kap
7§

15.60-1

19

15.60-2

11

15.60-3

19

15.60-4

11

15.6001

U

6

mer än 400 ton men högst 10 000 ton produkter per
kalenderår.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av animaliska råvaror chark och styckning - för en produktion av högst 400
ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte
är anmälningspliktig enligt 15.80.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafeer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av animaliska råvaror
(utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av
högst 400 ton produkter per kalenderår, om verksamheten inte är anmälningspliktig enligt 15.80.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafeer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för beredning eller konservering av fisk
eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl,
fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad
på
l. mer än 2 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, eller
2. mer än 500 ton fisk eller skaldjur per kalenderår,
om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte
leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
Tillståndsplikten gäller inte
l. hållbarhetsbehandling genom endast frysning,
torkning eller saltning, eller
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt l, 4 eller 9 §.
- Mer än 5 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår,
om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte
leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
- Minst 500 ton men högst 5 000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. l
§.
- Mer än 10000 ton fisk eller skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som
leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton fisk eller
skaldjur per kalenderår, om verksamheten medför
utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsresom ärti
28
för
eller för
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Kommentarer

Lag- VK/
rum i KK
MPF

5 kap
8§

5 kap
9§

Beskrivning

lED AK

15.70

3

Ändrad punkt
inga kända an!.
på Gotland

5 kap
10 §

C

15.7001

U

15.80

C

15.80-1

5

15.80-2

3

15.8001

Ändrad punkt
inga an!. på Gotland

PN

15.90

U

6.4bi

15.9001

SKL: AK 15
MHN: AK 1 som
tidigare

7

17

fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad
på högst 500 ton fisk eller skaldjur per kalenderår,
om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte
leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 90.10.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafeer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för beredning eller konservering av fisk
eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl,
fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad
på mer än 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte hållbarhetsbehandling
genom endast frysning, torkning eller saltning eller
om verksamheten är tillstånds- eller anmälningsplikti enli 7 eller 9 §.
Anläggning för beredning eller konservering av fisk
eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl,
fiskolja eller fiskpelletar för en produktion baserad
på högst 10 ton fisk eller skaldjur per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafeer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Rökeri för en produktion av mer än 50 ton men
högst 18 500 ton rökta produkter per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 18 500 ton rökta produkter per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 500 ton rökta produkter
per kalenderår.
Rökeri för en produktion av högst 50 ton rökta produkter er kalenderår.
Vegetabiliska råvaror

B

Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av vegetabiliska
råvaror för en produktion av
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller
2. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i
drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 18 § eller endast innebär paketering.

U

Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av vegetabiliska råvaror
för en produktion av högst 75000 ton produkter per
kalenderår, eller högst 600 ton per dygn, om anläggningen är i drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår.
Punkten gäller inte om verksamheten endast innebär
paketering. Punkten gäller inte heller restauranger,
butiker, cafeer och liknande med huvudsakli ser-
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Lag- VK/
rum i KK
MPF

Beskrivning

-----5 kap
ll§

SKL:AK3

lED AK

15.100

6

PN

C

15.1000 l

U

15.110

B

MHN:AKl som
tidigare

5 kap
12 §

5 kap
13 §

15.110-1

16

15.110-2

15

15.110-3

16

15.110-4

15

15.120

9

8

Bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller 50
ton annan jäst per kalenderår, om verksamheten inte
är tillstånds likti enli 10 §.
Bageri som förbrukar högst 15 ton torrjäst eller 50
ton annan jäst per kalenderår, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 15.90.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafeer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för beredning eller konservering av
frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en
produktion baserad på
l. mer än 25 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 28 kap. l §, eller
2. mer än 10 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till
ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. l §.
Tillståndsplikten gäller inte
l. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning,
2. beredning genom endast tvättning eller rensning,
eller
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 §.

- Mer än 75 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 28 kap. l §.
- Minst 25000 ton men högst 75000 ton råvara per
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av
vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk
som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. l §.
- Mer än 25 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till
ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. l §.
- Mer än 10 000 ton men högst 25 000 ton råvara per
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av
vatten som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. l §.
C

Anläggning för beredning eller konservering av
frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en
produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per
kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte
l. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning,

31
Reviderad 150225

Kommentarer

Lag-

VKI

rum i KK

Beskrivning
lED AK

PN

MPF

SKL:AK4

15.12001

U

MHN: AKl som
tidigare

5 kap
14 §

5 kap
15 §

15.130

4

15.13001

U

15.140

C

15.140-1
15.140-2

SKL:AK2

C

9
5

15.14001

U

15.14002

U

MHN: AKl som
tidigare

9

2. beredning genom endast tvättning eller rensning,
eller
3. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 10 eller
12 §.
Anläggning för beredning eller konservering av
frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en pro duktion baserad på högst 2 000 ton råvara per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafeer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för endast tvättning eller rensning av
frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på mer än 2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten
som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som
är tillstånds likti enli 28 ka .1 §.
Anläggning för endast tvättning eller rensning av
frukt, bär, rotfrukter eller grönsaker för en produktion baserad på högst 2 000 ton råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som
inte leds till ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 90.10.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafeer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för
en produktion av mer än 1 000 ton per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 10 §.
- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av kvarnprodukter för
en produktion av högst 1 000 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafeer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Siloanläggning för torkning, rensning eller lagring
av spannmål med en lagringskapacitet av mer än 10
000 ton.
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Kommentarer

Lag- VK/
rum i KK
MPF
5 kap
16 §

SKL helt ny
punkt: AK18

Beskrivning
lED AK

15.150

PN
B

Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker för en produktion av
1. mer än 25 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
28 kap. 1 §, eller
2. mer än 10 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 28 kap. 1 §.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 10 §.

15.150-1

16

15.150-2

15

15.150-3

16

15.150-4

15

5 kap
17 §

15.160

8

C

5 kap
18 §

15.165

6.4bi
ii

18

B

Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av animaliska och vegetabiliska råvaror, både i separata och kombinerade
produkter, för en produktion av
1. mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om
slutprodukternas innehåll av animaliskt material
uppgår till 10 viktprocent eller mer, eller
2. mer än det antal ton produkter per kalenderår som
motsvarar 75000 minskat med det tal som bestäms
genom att multiplicera 5 625 med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukternas
innehåll.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast aketering.
Mjölk, oljor och fetter

5 kap
19 §

15.170

6.4c

12

B

5 kap

15.180

Anläggning för framställning av mjölkprodukter
baserad på en invägning av mer än 200 ton per dygn
som kalenderårsmedelvärde.
Anläggning för framställning av mjölkprodukter

MHN:OK!

C

10

- Mer än 75 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
28 kap. 10 §.
- Mer än 25 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten
som leds till ett externt avloppsreningsverk som är
tillståndspliktigt enligt 28. kap 1 §.
- Mer än 25 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 28 kap. 10 §.
- Mer än 25 000 ton men högst 75 000 ton per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten
som inte leds till ett externt avloppsreningsverk som
är tillstånds likti enli t 28. ka 1 §.
Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 10 eller 16 §.
Kombinerade råvaror
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Lag- VK/
rum i KK
MPF

Beskrivning
lED AK

PN

20 §

5 kap
21 §

5 kap
22 §

(utom glass) for en produktion baserad på en invägning av mer än 500 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 19 §.

15.180-1
15.180-2

9
8

15.180-3

5

15.18001

U

15.190

B

15.190-1
15.190-2

18
15

15.190-3

Il

15.200

5

C

15.20001

U

15.210

B

Ny rubrik
5 kap
23 §

5 kap

15.210-1
15.210-2

15
13

15.210-3

11

15.220

3

11

C

- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 20 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
Anläggning for framställning av mjölkprodukter
(med undantag av glass) for en produktion baserad
på en invägning av högst 500 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafeer och
liknande med huvudsaklig servering eller forsäljning
till allmänheten.
Anläggning for framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller
produkter av sådana oljor eller fetter for en produktion av mer än 5 000 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 4, 10 eller 19
§.
- Mer än 100 000 ton per kalenderår.
- Mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton per
kalenderår.
- Mer än 5 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
Anläggning for framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller
produkter av sådana oljor eller fetter fOr en produktion av mer än 100 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 4, 10,
1ge1ler21§.
Anläggning for framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller
produkter av sådana oljor eller fetter for en produktion av högst l 00 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafeer och
liknande med huvudsaklig servering eller forsäljning
till allmänheten.
Glass
Anläggning for tillverkning av glass for en produktion av mer än 15 000 ton per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10
eller 19 §.
- Mer än 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 25 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
- Mer än 15 000 ton per kalenderår men högst 25
000 ton er kalenderår.
Anläggning for tillverkning av glass for en produk-
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Lag-

VK/

rum i KK

Beskrivning
lED AK

PN

MPF
24 §

U

15.22001

tion av mer än 10 ton per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 10,
19 eller 23 §.
Anläggning för tillverkning av glass för en produktion av högst 10 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafeer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.

Drycker

Ny rubrik
5 kap
25 §

15.230

5 kap
26 §

15.240

19

B

C

15.240-1

9

15.240-2

7

15.240-3

5

15.24001

U

15.24002

U

12

Anläggning för framställning av råsprit eller av
alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller
destillation, motsvarande mer än 5 000 ton ren etanol per kalenderår.
Anläggning för framställning av råsprit eller av
alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande mer än 10 ton ren etanol per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 25 §.
- Mer än 500 ton men högst 5000 ton ren etanol per
kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ren etanol per
kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton ren etanol per
kalenderår.
Anläggning för framställning av råsprit eller av
alkoholhaltiga drycker genom jäsning eller destillation, motsvarande högst 10 ton ren etanol per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafeer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för blandning eller tappning av destillerade alkoholhaltiga drycker eller för framställning,
blandning eller tappning av vin, cider eller andra
fruktviner.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafeer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.

35
Reviderad 150225

Kommentarer

Lag-

VK/

rum i KK

Beskrivning
lED AK

PN

MPF
5 kap
27 §

SKL:AK4

15.250

B

15.250-1
15.250-2

12
11

15.250-3
15.250-4
15.250-5

10
11

15.250-6

9

15.250-7
15.250-8

12
11

15.250-9
15.25001

10
1

10

U

MHN: AKl som
tidigare

SKL:AK5

15.25002

U

MHN: AKl som
tidigare

5 kap
28 §

SKL:AK4

15.260

8

C

U

15.26001

MHN:AKl som

13

Bryggeri eller annan anläggning för framställning av
l. malt,
2. mer än 1 000 kubikmeter läskedryck per kalenderår, eller
3. mer än 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller endast om verksamheten
medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
28 kap. 1 §.
- Mer än 50 000 ton malt per kalenderår.
- Mer än 2 500 men högst 50 000 ton malt per kalenderår.
- Högst 2 500 ton malt per kalenderår.
- Mer än 20 000 m3 läskedryck per kalenderår.
- Mer än 5 000 men högst 20 000 m3 läskedryck per
kalenderår.
- Mer än 1 000 men högst 5 000 m3 läskedryck per
kalenderår.
- Mer än 20 000 m3 maltdryck per kalenderår.
- Mer än 5 000 men högst 20 000 m3 maltdryck per
kalenderår.
- Mer än 1 000 men högst 5 000 m3 maltdryck per
kalenderår.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av
högst 1 000 m3 läskedryck per kalenderår.
Denna beskrivning gäller endast om verksamheten
medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafeer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av
högst 1 000 m3 maltdryck per kalenderår.
Denna beskrivning gäller endast om verksamheten
medför utsläpp av vatten som inte leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafeer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av
malt eller mer än l 000 kubikmeter maltdryck per
kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av
vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk
som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds liktig enligt 10 §.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av
högst 1 000 kubikmeter maltdryck per kalenderår,
om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds
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Anläggning för tillverkning av
1. mer än 100 ton jäst per kalenderår, eller
2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en
sammanlagd reaktorvolym om minst tio kubikmeter.
Anläggning för tillverkning av
1. högst 100 ton jäst per kalenderår, eller
2. startkulturer av mikroorganismer för livsmedelsindustri eller jordbruk, om anläggningen har en
sammanlagd reaktorvolym om högst tio kubikmeter.
Anläggning för
1. tillverkning av mer än 500 ton choklad eller konfektyr per kalenderår,
2. tillverkning av mer än l 000 ton pastaprodukter
per kalenderår, eller
3. rostning av mer än 100 ton kaffe per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 10 §.
- Mer än 20 000 ton choklad eller konfektyr per
kalenderår.
- Mer än 5 000 men högst 20 000 ton choklad eller
konfektyr per kalenderår.
- Mer än 500 men högst 5 000 ton choklad eller
konfektyr per kalenderår.
- Mer än l 000 ton pastaprodukter per kalenderår.
- Rostning av mer än 3 000 ton kaffe per kalenderår.
- Rostning av mer än 100 ton men högst 3 000 ton
kaffe er kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton choklad eller konfektyr per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafeer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för tillverkning av högst 1 000 ton pastaprodukter per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafeer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per
kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafeer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton
livsmedel er kalenderår, om verksamheten
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- Mer än 15 000 ton slakteriprodukter per kalenderår.
- Mer än 15 000 ton andra livsmedel er kalenderår.
Anläggning för framställning av
l. mer än 15 000 ton livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av 1-31 §§, och
b) medför utsläpp av vatten som leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
28 kap. l §, eller
2. mer än l 000 ton livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av 1-31 §§, och
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 28 kap. l §.
- Mer än 15 000 ton slakteriprodukter per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som
leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. l §.
- Mer än 15 000 ton andra livsmedel, om verksamheten medför utsläpp av vatten som leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 28 kap. l §.
- Mer än l 000 ton men högst 15000 ton livsmedel,
om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte
leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillstånds Iikti t enligt 28 ka . l §.
Anläggning för framställning av högst 15 000 ton
livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av beskrivningarna i 15.10-15.290, och
b) medför utsläpp av vatten som le!3s till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10
Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafeer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för framställning av högst l 000 ton
livsmedel, om verksamheten
a) inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av beskrivningarna i 15.10-15.290, och
b) medför utsläpp av vatten som inte leds till ett
externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt
enligt 90.10.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, cafeer och
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liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning får yrkesmässig industriell förpackning
av animaliska eller vegetabiliska produkter
som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningsverksamhet
n av 1-32
Foder
Anläggning för framställning av produkter som kan
användas som djurfoder genom bearbetning
av animaliska biprodukter som är kategori 3material enligt Europaparlamentets och rådets förordning (E G) nr 1069/2009 av den 21 oktober 2009
om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter
och där av framställda produkter som inte är avsedda
att användas som livsmedel och om upphävande av
förordning (EG) nr 1774/20022, om produktionen
baseras på mer än 2 SOO ton råvara per kalenderår.
- Mer än 10 000 ton råvara per kalenderår.
- Mer än 2 SOO ton men högst 10 000 ton råvara per
kalenderår.
Anläggning för framställning av produkter som kan
användas som djurfoder genom bearbetning avanimaliska biprodukter som är kategori 3 material enIigt Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
nr 106912009 av den 21 oktober 2009 om hälsobestämmelser för animaliska biprodukter och där av
framställda produkter som inte är avsedda att användas som livsmedel och om upphävande av förordning (EG) nr 1774/20022, om produktionen baseras
2 SOO ton råvara
kalenderår.
Anläggning får framställning av foder med beredning och behandling av animaliska råvaror
(utom endast mjölk) för en produktion av mer än 18
SOO ton produkter per kalenderår, om verksamheten
innebär annat än endast paketering.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
34 eller 39
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska råvaror
(utom endast mjölk) får en produktion av mer än
SOO ton produkter per kalenderår, om verksamheten
innebär annat än endast paketering.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 34, 3S eller
39 § eller 29 kap. 30, 31 eller 32 §.
- Mer än S 000 ton men högst 18 SOO ton produkter
per kalenderår.
- Mer än SOO ton men högst S 000 ton produkter per
kalenderår.
Anläggning för framställning av foder med bered-
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ning och behandling av animaliska råvaror
(utom endast mjölk) för en produktion av högst 500
ton produkter per kalenderår, om verksamheten
innebär annat än endast aketerin .
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror
för en produktion av
1. mer än 75 000 ton produkter per kalenderår, eller
2. mer än 600 ton per dygn, om anläggningen är i
drift i högst 90 dygn i rad under ett kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 39 § eller endast innebär paketering.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror
för en produktion av mer än 5 000 ton produkter per
kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering.
Anmälningsplikten gäller inte
1. tillverkning av oljekakor från vegetabiliska oljor
eller fetter, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 37
eller 39
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av vegetabiliska råvaror
för en produktion av högst 5 000 ton produkter per
kalenderår, om verksamheten innebär annat än endast paketering.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska och vegetabiliska
råvaror, både i separata och kombinerade produkter,
för en produktion av
1. mer än 18 500 ton produkter per kalenderår, om
slutprodukternas innehåll av animaliskt material
uppgår till 10 viktprocent eller mer, eller
2. mer än det antal ton produkter per kalenderår som
motsvarar 75000 minskat med det tal som bestäms
genom att multiplicera 5 625 med talet för det animaliska materialets viktprocent av slutprodukternas
innehåll.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten innebär endast aketering.
TEXTILVAROR
Anläggning för förbehandling eller färgning av mer
än 2 500 ton textilfibrer eller textilier per
kalenderår.
-Mer än 20 000 ton textilfibrer eller textilier per
kalenderår.
- Mer än 2 500 ton men högst 20 000 ton textilfibrer
eller textilier er kalenderår.
Anläggning för förbehandling eller färgning av mer
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Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten
1. är tillståndspliktig enligt 1 §, eller
2. består aven beredningsprocess som inte medför
utsläpp av avloppsvatten och utsläpp till luft av mer
än 3 ton flyktiga organiska föreningar per kalenderår.
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- Annan beredning än förbehandling eller färgning
av mer än 2500 ton textilmaterial per kalenderår.
- Förbehandling eller färgning av mer än 1000 ton
men högst 2500 ton textilfibrer eller textilier per
kalenderår eller för annan beredning av mer än 1000
ton men högst 2500 ton textilmaterial per kalenderår.
- Förbehandling eller färgning av mer än 200 ton
men högst 1000 ton textilfibrer eller textilier per
kalenderår eller för annan beredning av mer än 200
ton men högst 1 000 ton textil material per kalenderår.
Anläggning för förbehandling eller färgning av mer
än 10 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår
eller för annan beredning av mer än 10 ton textilmaterial per kalenderår, om verksamheten inte är tillstånds likti enli t 1 eller 2
Anläggning för förbehandling eller färgning av
högst 10 ton textilfibrer eller textilier per kalenderår
eller för annan beredning av högst 10 ton textilmaterial per kalenderår.
Linberedning för en produktion av mer än 1 ton per
år.
Linberedning för en produktion av högst 1 ton per
år.
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Garveri för en produktion av mer än 4 000 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn per kalenderår.
Anläggning för
1. kromgarvning för en produktion som baseras på
mer än 100 ton råvara per kalenderår, eller
2. garvning för en produktion som baseras på mer än
1 000 ton råvara per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 § eller 29 kap. 30 §.
Anläggning för garvning eller annan beredning av
läder eller pälsskinn för en produktion av
mer än 2 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 eller 2
§ eller 29 ka .30 §.
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Anläggning för beredning eller konservering av
djurhudar som inte sker i anslutning till slakteri, för
en produktion baserad på högst 1 ton hudar per kalenderår.
TRÄVAROR

10

B

8

C

Anläggning för behandling av trä och träprodukter
med träskyddsmedel för en produktion av
mer än 18 500 kubikmeter behandlat trä eller träprodukter per kalenderår, om verksamheten inte endast
består av behandlin mot blånadssvam .
Anläggning för yrkesmässig behandling av trä och
träprodukter med träskyddsmedel, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt l § eller
19 kap. 1 eller 2 §.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av
träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 70 000 kubikmeter per kalenderår.
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- Mer än 100 ton färdigt läder eller färdigt pälsskinn.
- Mer än 2 ton men högst 100 ton färdigt läder eller
färdi
älsskinn.
Anläggning för garvning eller annan beredning av
läder eller pälsskinn för en produktion av högst 2 ton
färdigt läder eller färdigt pälsskinn.
Anläggning för beredning eller konservering av
djurhudar som inte sker i anslutning till slakteri, för
en produktion baserad på mer än 1 ton hudar per
kalenderår.
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- Mer än 500 000 kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 200 000 kubikmeter men högst 500 000
kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 70 000 kubikmeter men högst 200 000
kubikmeter er kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av
träprodukter genom sågning, hyvling eller
svarvning för en produktion av mer än 6 000 kubikmeter per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.
- Mer än 30 000 kubikmeter men högst 70 000 kubikmeter per kalenderår.
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter er kalenderår.
Sågverk eller annan anläggning för tillverkning av
träprodukter genom sågning, hyvling eller svarvning
för en produktion av högst 6 000 kubikmeter per
kalenderår.
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Anläggning för framställning eller bearbetning av
träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter
som är baserade på skogs- eller jordbruksprodukter,
i form av
l. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på
mer än l 000 kubikmeter fast mått eller
3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår,
eller
2. pellets eller briketter, baserad på mer än 5 000
kubikmeter råvara per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte tillfällig flisning.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på mer än 100 000 kubikmeter fast mått per
kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på mer än 10 000 kubikmeter men högst 100
000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på mer än l 000 kubikmeter men högst 10
000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på mer än 150 000 kubikmeter löst mått
råvara per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på mer än 20 000 kubikmeter men högst 150
000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
- I form av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande,
baserad på mer än 3 000 kubikmeter men högst 20
000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
- I form av pellets eller briketter, baserad på mer än
5 000 kubikmeter råvara er kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning av
träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är
baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form
av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad
på högst l 000 kubikmeter fast mått per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning av
träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är
baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form
av träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad
på högst 3 000 kubikmeter löst mått råvara per kalenderår.
Anläggning för framställning eller bearbetning av
träbaserat bränsle, eller av bränsleprodukter som är
baserade på skogs- eller jordbruksprodukter, i form
av pellets eller briketter, baserad på högst 5 000
kubikmeter råvara per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 150 000 kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor eller spånskivor
er kalenderår.
Anläggning för tillverkning av
1. faner eller lywood, eller
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2. mer än 500 kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enli 6 §.
Anläggning för tillverkning av högst 500 kubikmeter
OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra
produkter av spån per kalenderår.
Anläggning för lagring av
l. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10000 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m3 fub) i vatten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
anmälningspliktig enligt 10 §.
- l. mer än 200 000 kubikmeter på land med begjutning av vatten, eller
2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten.
-l. Mer än 80 000 kubikmeter men högst 200 000
kubikmeter på land med begjutning av vatten, eller
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000
kubikmeter i vatten.
- l. Mer än 20 000 kubikmeter men högst 80 000
kubikmeter med begjutning av vatten, eller
2. Mer än 10 000 kubikmeter men högst 40 000
kubikmeter i vatten.
Anläggning för lagring av
l. mer än 2 000 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m3 fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning,
2. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m3 fub), om lagringen sker på land med vattenbegjutning och inte är tillståndspliktig enligt 8 §,
eller
3. mer än 500 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m3 fub) i vatten, om lagringen inte är tillståndspliktig enligt 8 §.
- Mer än 10 000 kubikmeter men högst 20 000 kubikmeter på land med vattenbegjutning
- Mer än 500 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter på land med vattenbegjutning.
- Mer än 2 000 kubikmeter på land utan vattenbegjutning.
- Mer än 5 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter i vatten.
- Mer än 500 kubikmeter men högst 5 000 kubikmeter i vatten.
Anläggning för lagring av mer än 500 kubikmeter
timmer men högst 2000 kubikmeter fast mått under
bark (m 3 fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning.
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Beskrivning
lED AK

20.8002

SKL ny punkt:
AKl
MHN:OK!
8 kap
10 §

20.90

3

20.9001

PN
U

Anläggning rår lagring av högst 500 kubikmeter
timmer fast mått under bark (m 3 fub) i vatten.

C

Anläggning rår lagring av timmer som inte sker i
eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än
sex veckor, behövs med anledning av storm eller
orkan och omfattar
l. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m 3 fub) på land med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m3 fub) i vatten.
Anläggning rår lagring av timmer som inte sker i
eller nära vattentäkt, om lagringen har pågått mer än
sex veckor, behövs med anledning av storm eller
orkan och omfattar
l. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m 3 fub) på land med begjutning av vatten, eller
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m 3 fub) i vatten.
MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR

U

Anläggningar rår framställning av pappersmassa (21.10 A) samt papper (21.30 A) tas ej med då sådan verksamhet inte finns på Gotland. Tillståndsplikt rår framställning av returfibermassa (21.20) finns inte kvar. C-anmälan
rår a erstillverkning (21.50) är bortta en.
Ändrad formu9 kap
21.40
9
B
Anläggning rår framställning av papper, papp eller
lering.
3§
kartong i industriell skala, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 2 §.
21.4001
SKL ny punkt:
u Anläggning rår framställning av papper, papp eller
AK3
kartong om verksamheten inte är tillståndspliktig
MHN:OKmen
enligt 21.30 eller 21.40.
AKl
FOTOGRAFISK OCH GRAFISK
PRODUKTION
10 kap
22.10
9
C
Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatsetl §
rärg, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §.
10 kap
22.20
5
C
Anläggning med tillverkning av metallklicheer.
2§
22.30
8
B
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten
10 kap
3§
där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material
i form av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår.
C
Anläggning
10 kap
22.40
4§
l. utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av
film eller papperskopior framkallas per kalenderår,
eller
2. med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5
000 kvadratmeter fotografiskt material i form av
film eller papperskopior framkallas per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 §.
- Utan utsläpp av processavloppsvatten där mer än

22
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Lag- VK/
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Beskrivning
lED AK

22.40-1

PN

50 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än
15000 kvadratmeter men högst 50000 kvadratmeter
22.40-2
framkallas per kalenderår.
6
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5
000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter
22.40-3
framkallas er kalenderår.
4
U
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten
22.4001
SKL:AK2
där mer än 15 000 kvadratmeter men högst
MHN:OKmen
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av
AKl
film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
22.4002
U
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten
SKL ny punkt:
där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000
AKl
kvadratmeter fotografiskt material i form av film
MHN:OK
eller a ersko ior framkallas er kalenderår.
22.4003
SKL ny punkt:
u Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten
där högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i
AKl
form av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår.
MHN:OK
22.4004
SKL:AK2
U
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten
där mer än l 000 kvadratmeter men högst 5 000
MHN:OKmen
kvadratmeter fotografiskt material i form av film
AKl
eller papperskopior framkallas per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22.30.
22.4005
SKL:AKl
U
Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten
där högst l 000 kvadratmeter fotografiskt material i
MHN:OK
form av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår.
Kapitlet Stenkolsprodukter, raffinerade petroleumprodukter och kärnbränsle tas inte med då inga sådana anläggningar finns å Gotland
KEMISKA PRODUKTER
3

Framställning av organiska ämnen m m (24.10 A) tas inte med då inga sådana anläggningar finns på Gotland.
Anmälan rör tillverkning av läkemedelssubstanser (24.30 C) är borttagen. Anmälan rör framställning av gas
(24.70 C) är bortta en. Framställning av giftiga ämnen mm (24.80) 9 är bortta en.
Ändrad formu12 kap
24.20
4.1a14
B
Anläggning för att genom biologiska reaktioner i
lering
2§
k,
industriell skala tillverka organiska ämnen.
4.2ae,
4.4,
4.5,
4.6
B
Anläggning för att genom kemiska eller biologiska
12 kap
24.40
4.1 a,
reaktioner i industriell skala tillverka
3§
4.lb,
l. ytaktiva ämnen (tensider),
4.1d,
2. bindemedel för färg och lack, eller
4.lf,
4.1h,
3. bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.
4.1i,
4.lk

24.40-1

25

24.40-2

24

23

- Mer än 5 000 ton ytaktiva ämnen (tensider) per
kalenderår.
- Högst 5 000 ton ytaktiva ämnen (tensider) per
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I

Lag- VK/
rum i KK
MPF

12 kap
4§

12 kap
5§

Beskrivning

lED AK

24.40-3

24

24.40-4
24.40-5
24.50

23
22
14

24.60

4.2ae,
4.3

PN

B

B

SKL:
Klassning
24.60-4 är ny.

24.60-1

27

24.60-2

25

MHN:OK

24.60-3

11

24.60-4

11

12 kap
6§

24.81

8

C

12 kap
7§

24.90

8

C

12 kap
8§

24.100

7

C

Annan formulering

24

kalenderår.
- Bindemedel för fårg och lack i form av basplastpolymerer av epoxi- eller polyuretanpolymerer.
- Bindemedel för fårg och lack - övriga ämnen.
- Bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.
Anläggning för tillverkning i industriell skala
l. genom biosyntetiska reaktioner av
a) alkohol för bränsle eller andra tekniska ändamål,
b) organiska syror, eller
c) biopolymerer, eller
2. av biotekniska organismer för bekämpningsändamål.
Anläggning för tillverkning i industriell skala genom
kemiska eller biologiska reaktioner av
fosfor-, kväve- eller kalium innehåll ande gödselmedel, kemiskt eller biologiskt framställd gas eller
andra oorganiska ämnen.
Tillståndsplikten gäller inte
l. tillverkning av klorgas eller natriumhypoklorit i
anslutning till bassängbad,
2. tillverkning av natriumhypoklorit i vatten med
högst 2 procent aktiv klorhalt för desinfektion i den
verksamhet där tillverkningen sker,
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt l §
eller 21 kap. l eller 2 §, eller
4. om verksamheten är anmälningspliktig enligt 21
kap. 3 §.
- Fosfor-, kväve- eller kaliuminnehållande gödselmedel.
- Sprängämnen, fotokemikalier och bekämpningsmedel.
- Acetylengas, lustgas och annan kemiskt framställd
gas.
- Andra oorganiska ämnen än de som nämns i 24.601,24.60-2 eller 24.60-3.
Anläggning för att genom kemiska reaktioner yrkesmässigt tillverka bränsle ur vegetabilisk
eller animalisk olja i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
Anläggning för att genom kemiska eller biologiska
reaktioner yrkesmässigt tillverka organiska
eller oorganiska ämnen, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala.
Anläggning for tillverkning av konstgjorda mineralfibrer, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i
denna förordning.
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Lag-

VK/

rum i KK

Beskrivning
lED AK

PN

MPF
12 kap

24.110

B

9§

24.110-1
24.110-2

13

24.110-3

11

24.110-4

11

24.110-5

10

15

25

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka
1. gas- eller vätskeformiga kemiska produkter,
2. läkemedelssubstanser genom extraktion ur biologiskt material,
3. sprängämnen,
4. pyrotekniska artiklar, eller
5. ammunition.
Tillståndsplikten gäller inte
1. tillverkning av mindre än 100 ton per kalenderår,
om det i verksamheten inte används eller tillverkas
någon kemisk produkt som, enligt föreskrifter om
klassificering och märkning av kemiska produkter
som Kemikalieinspektionen
har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår
i faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande",
"cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig",
2. tillverkning av färg eller lack, om tillverkningen
uppgår till högst 1 000 ton per kalenderår,
3. tillverkning av rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter,
om tillverkningen uppgår till högst 2 000 ton per
kalenderår,
4. tillverkning av gasformiga kemiska produkter
genom destillation, eller
5. verksamhet som är tillståndspliktig enligt 19 kap.
2 §.
- Mer än 20 000 ton per kalenderår.
- Mer än 2 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Mer än 1 000 ton men högst 2 000 ton färg och
lack per kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 2 000 ton per kalenderår
(utom färg och lack).
- Högst 100 ton per kalenderår, om det i verksamheten används eller tillverkas någon kemisk produkt
som, enligt föreskrifter om
klassificering och märkning av kemiska produkter
som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att klassificeras
med de riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket
giftig", "giftig", "frätande",
"cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig".
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Lag- VKI
rum i KK
MPF
12 kap
1O§

SKL:AK4
MHN:OKmen
AKl
SKL:AK2

Beskrivning
lED AK

24.120

PN
C

24.120-1

9

24. 120-2

8

24.120-3

6

24.120-4

5

24.12001

U

24.12002

U

24.12003

U

MHN:OKmen
AKl

SKL ny punkt:
AK4
MHN:OKmen
AKl
12 kap
11§

24.130

8

26

C

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka
l. naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt
material,
2. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
9 §,
3. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 §,
4. mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter
per kalenderår, om tillverkningen sker genom destillation, eller
5. andra kemiska produkter, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 9 §.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §.
- Mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller
mer än 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per
kalenderår genom destillation, eller tillverkning av
andra kemiska produkter.
- Naturläkemedel genom extraktion ur biologiskt
material.
- Mer än l 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst l 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton färg eller
lack er kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygien rodukter er kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverknin en sker genom destillation.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala
eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka
1. sprängämnen,
2. pyrotekniska artiklar,
3. ammunition,
4. mer än 10 ton färg eller lack per kalenderår,
5. mer än 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik- eller hygienprodukter
per kalenderår, eller
6. andra kemiska produkter.
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Lag- VK/
rum i KK
MPF

SKL ny punkt:
AK4

Beskrivning

lED AK

PN

24.l300l

U

24.140

C

MHN:OKmen
AKl
12 kap
12 §

24.140-1
24.140-2
24.140-3
24.140-4

SKL helt ny
punkt: AKlO
MHN:OK
SKL ny punkt:
AK5
MHN:OKmen
AKl

12 kap
13 §

24.150

12 kap
14 §

24.160

3.1c

11
8
6
3
8

C

10

B

24.16001

U

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer, i försöks-, pilot- eller laboratorieskala eller annan icke industriell skala, yrkesmässigt tillverka
1. högst 10 ton färg eller lack per kalenderår, eller
2. högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-,
kosmetik eller hygienprodukter per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer tillverka läkemedel (farmaceutisk tillverkning).
Anmälningsplikten gäller inte
l. apotek och sjukhus, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 19
kap. 2 §.
- Mer än 100 ton kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 100 ton per kalenderår.
- Mer än 500 kg men högst 10 ton per kalenderår.
- Högst 500 kg per kalenderår.
Anläggning för behandling av mellanprodukter, om
verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt någon av beskrivningarna i
1-12 §§.
Anläggning för tillverkning i ugn av mer än 12 500 ton
magnesiumoxid per kalenderår.
Anläggning för tillverkning i ugn av högst 12500 ton
magnesiumoxid per kalenderår.

GUMMI OCH PLASTVAROR
l3 kap
l §

25.10

B

25.10-1

16

25.10-2

12

27

Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än
2 000 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 19 kap. 2 §.
- Mer än 10 000 ton ovulkad gummiblandning per
kalenderår.
- Mer än 2 000 ton men högst 10 000 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.
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Lag-

VK/

rum i KK
MPF
13 kap
2§

13 kap
3§

13 kap
4§

Beskrivning
lED AK

25.ll

PN
C

25.11-1

10

25.11-2

8

25.11-3

6

25.11-4

4

25.1101

U

25.20

B

25.20-1

9

25.20-2

10

25.20-3

8

25.30

4

28

- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton ovulkad
gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 100 ton men högst 500 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
- Mer än 50 ton men högst 100 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
- Mer än l ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandnin er kalenderår.
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på högst l ton
ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation
tillverka produkter av
l. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat,
om produktionen baseras på mer än 200 ton pIastråvara per kalenderår,
2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat,
om produktionen baseras på mer än 20 ton pIastråvara per kalenderår, eller
3. annan plast, om produktionen baseras på mer än
20 ton plastråvara per kalenderår.
- Polyuretan utan användning av toluendiisocyanat,
om produktionen baseras på mer än 200 ton pIastråvara per kalenderår.
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat,
om produktionen baseras på mer än 500 ton pIastråvara per kalenderår, eller annan plast om produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara per kalenderår.
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat,
om produktionen baseras på mer än 20 ton men
högst 500 ton plastråvara per kalenderår, eller annan
plast om produktionen baseras på mer än 20 men
högst 500 ton plastråvara per kalenderår.

C

U

25.3001

Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än
l ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt l § eller 19
kap. 2 eller 3 §.

Anläggning för att genom ytterligare polymerisation
tillverka produkter av plast, om
l. produktionen baseras på mer än l ton plastråvara
per kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
3 §.
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Lag-. VK/
rum I KK
MPF

•.. ---lED AK

PN

,I

25.50

C

••

14 kap
1§

SKL:AK5
MHN:AKl

25.50-1
25.50-2

7
4

25.50-3

3

25.50-4

9

25.50-5

7

25.50-6

5

25.50-7

4

25.50-8

3

25.5001

U

25.5002

U

26.10

3.3,
3.4

26.1001

14

B

U

29

Anläggning för flamlaminering med plast.
Anläggning där produktionen baseras på mer än 1
ton plastråvara per kalenderår och inte omfattar
ytterligare polymerisation, för
1. tillverkning av produkter av plast förutom endast
mekanisk montering eller mekanisk bearbetning,
eller
2. beläggning eller kalandrering med plast.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig eller anmälningspliktig enligt 19
kap. 2 eller 3 §.
- Mer än 200 ton plastråvara per kalenderår.
- Mer än 20 ton men högst 200 ton plastråvara per
kalenderår.
- Mer än 1 ton men högst 20 ton plastråvara per
kalenderår.
- Mer än 20 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 10 ton men högst 20 ton plastråvara per
kalenderår fOr beläggning eller kalandrering med
plast.
- Mer än 5 ton men högst 10 ton plastråvara per
kalenderår för beläggning eller kalandrering med
plast.
- Mer än 3 ton men högst 5 ton plastråvara per kalenderår fOr beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för
eller
med
Anläggning där produktionen baseras på högst l ton
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av
plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk
Anläggning där produktionen baseras på högst l ton
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kaIandremed
ICKE-METALLISKA MINERALISKA PRODUKTER
Glas, glasvaror och keramiska produkter
Anläggning för
1. tillverkning av mer än 5 000 ton glas eller glasfiber per kalenderår, eller
2. smältning av mer än 5 000 ton mineraler per kalenderår inklusive ti
av mineralull.
Anläggning fOr tillverkning av varor av glasfiber.
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Lag- VK/
rum i KK
MPF
14 kap
2§

14 kap
3§

Beskrivning

lED AK

B

26.20

26.20-1

Il

26.20-2

8

26.20-3

Il

26.20-4

8

26.30

5

26.3001

SKL:AK2

PN

C

U

MHN:AKl som
tidigare

14 kap
4§
14 kap
5§

26.40

14 kap
6§

26.51

26.50

3,5

30

8

C

11

B

Il

B

Anläggning for tillverkning av glas eller glasvaror
som omfattar blandning av glasråvaror (mäng),
smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att
l. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikforeningar forbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 500 ton andra glasråvaror forbrukas per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt l §.
- Mer än l 000 ton glasråvaror med tillsats av blyeller arsenikforeningar forbrukas per kalenderår.
- Mer än 5 ton men högst l 000 ton glasråvaror med
tillsats av bly- eller arsenikforeningar forbrukas per
kalenderår.
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med
tillsats av bly- eller arsenikforeningar) forbrukas per
kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller arsenikforeningar) forbrukas per kalenderår.
Anläggning for tillverkning av glas eller glasvaror
som omfattar blandning av glasråvaror
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om
verksamheten innebär att
l. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av
bly- eller arsenikforeningar forbrukas per kalenderår,
eller
2. mer än 5 ton andra glasråvaror forbrukas per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds Iikti enli l eller 2 §.
Anläggning for tillverkning av glas eller glasvaror
som omfattar blandning av glasråvaror (mäng),
smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att
l. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av
bly- eller arsenikforeningar forbrukas per kalenderår,
eller
2. högst 5 ton andra glasråvaror forbrukas per kalenderår.
Anläggning for tillverkning av glasfiber, om verksamheten inte är tillstånds Iikti enligt l §.
Anläggning for att genom bränning
1. tillverka mer än 18500 ton keramiska produkter
per kalenderår, eller
2. tillverka keramiska produkter med en ugnskapacitet som överstiger fyra kubikmeter och med en satsningsdensitet som överstiger 300 kilogram per kubikmeter.
Anläggning for att genom bränning tillverka mer än
50 ton keramiska rodukter per kalenderår, om
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26.60

9

U

26.6001

SKL:AK2
MHN:AKl

C

Anläggning för att genom bränning tillverka högst
50 ton keramiska produkter per kalenderår, om
las r med tillsats av tun metaller används.
Anläggning för tillverkning av mer än 100 ton keramiska produkter per kalenderår, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 5 eller
6 §.
Anläggning för tillverkning av högst 100 ton keramiska produkter per kalenderår.
Cement, betong, kalk, krita och gips

Cement- och kalktillverkning (26.70 A) tas inte med då tillsyn ligger hos länsstyrelsen.
14 kap
8§

26.7001

1

U

14 kap
9§
14 kap
10 §
14 kap

26.80

27

B

10

B

8

C

26.90

3.1b

26.100

Il §

26.10001

SKL:AK3

U

MHN:AKl
14 kap

26.110

4

C

12 §

U

26.11001

SKL:AK3
MHN:AKl
14 kap

26.120

9

C

\3§

26.12001

SKL:AK3

U

Anläggning för att
1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per
kalenderår, eller
2. i annan ugn tillverka högst 12500 ton cement per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av cement, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 8 §.
Anläggning för tillverkning i ugn av mer än
12500 ton kalk per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 5 ton kalk,
krita eller kalkprodukter per kalenderår, om inte
verksamheten är tillståndspliktig enligt 8, 9 eller 10
§.
Anläggning för tillverkning av kalk, krita eller kalkprodukter för en produktion på högst 5 ton per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton
l. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton
l. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av mer än 500 ton varor
av i s er kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor
av gips per kalenderår.

MHN:AKl
14 kap
14 §
14 kap
15 §

26.130

3,2

26.140

31

15

B

15

B

Anläggning för tillverkning av asbestbaserade produkter.
Anläggning för behandling eller omvandling av
asbest, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 14 § eller 4 kap. 16 §.
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26.150

C

26.150-1

8

26.150-2

6

26.15001

14 kap
17 §

U

5

26.160

C

Asfaltverk eller oljegrusverk
l. som ställs upp inom område med detaljplan eller
områdesbestämmelser, eller
2. som ställs upp utanför område med detaljplan
eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
- Inom område med detaljplan eller områdesbestämmelser.
- Utanför område med detaljplan eller områdesbestämmelser i mer än 90 kalenderdagar under en
tolvmånadersperiod.
Asfaltverk eller oljegrusverk som ställs upp utanför
område med detaljplan eller områdesbestämmelser i
högst 90 kalenderdagar under en tolvmånadersperiod.
Anläggning för tillverkning av varor av asfalt, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
29 kap. 9 eller 10 §.

STAL OCH METALL
Anläggningar för järnproduktion, bearbetning, gjutning mm tas inte med då sådana verksamheter inte finns på
Gotland. Samma äller för roduktion/bearbetin av andra metaller mm
15 kap
27.60
3
C
Anläggning för gjutning för en produktion av mer än
8§
10 ton järn, stål, aluminium, zink eller
magnesium per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 6,
7 eller 14 §.
27.6001
U
Anläggning för gjutning för en produktion av högst
10 ton järn, stål, aluminium, zink eller magnesium
er kalenderår.

METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING,
AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING
Punkten anläggning för järnfosfatering mm, utan avloppsvatten (28.10-5 B) har utgått.
16 kap
l §

SKL: anger volym högst l m 3
3
MHN:30m
kvarstår

28.10

2,6

B

28.10-1

13

28.10-2

11

28.10-3

8

28.10-4

7

28.1001

U

32

Anläggning för jämfosfatering eller annan kemisk
eller elektrolytisk ytbehandling av metall
eller plast, om behandlingsbaden har en sammanlagd
volym som överstiger 30 kubikmeter.
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten
per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till högst 100 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för jämfosfatering eller annan kemisk
eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast,
om behandlingsbaden har en sammanlagd volym
som är högst 30 kubikmeter.
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28.20

28.20-1

12

28.20-2

9

28.20-3

7

28.20-4

7

B

28.30

28.30-1

12

28.30-2

9

28.30-3

8

28.30-4

7

28.40

4

28.4001

C

U

33

Anläggning for kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om
1. behandlingsbaden har en sammanlagd volym som
överstiger 1 kubikmeter, och
2. verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte
1. betning med betpasta,
2. jämfosfatering, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt
1 §.
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten
per kalenderår.
- Verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter avloppsvatten per
kalenderår.
Anläggning for
l. beläggning med metall på annat sätt än genom
kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till mer än 10 kubikmeter
avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller
stål, om verksamheten ger upphov till mer än 10
kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte beläggning med metall
som sker med vakuummetod.
- Mer än 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 1 000 kubikmeter men högst 10 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 100 kubikmeter men högst 1 000 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
- Mer än 10 kubikmeter men högst 100 kubikmeter
avlo svatten er kalenderår.
Anläggning for annan beläggning med metall än
genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling,
om verksamheten ger upphov till mer än l kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte
1. beläggning med metall som sker med vakuummetod, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt
3 §.
Anläggning for
l. beläggning med metall på annat sätt än genom
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28.50-2
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28.50-3

7
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5
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9

28.50-6

7

28.50-7

5

28.50-8

4

28.60

4

C

28.6001

U

28.70

C

34

kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till högst l kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, eller
2. våttrumling av annan metall än aluminium eller
stål, om verksamheten ger upphov till högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för termisk ytbehandling i form av
varmdoppning eller termisk sprutning med en
metall förbrukning av mer än 2 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 15 kap. 3 §.
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än l 000 ton men högst
10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst l
000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100
ton per kalenderår utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 10 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än l 000 ton men högst
10 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst l
000 ton per kalenderår med uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100
ton per kalenderår med up samling och filter.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om verksamheten
ger upphov till mer än l kubikmeter avloppsvatten
per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte
l. betning med betpasta, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt l eller
2 §.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om verksamheten ger upphov till högst l kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för
l. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt l §,
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer
än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om
verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. l, 2, 3, 4 eller 5 §,
3. betning med mer än 50 kilogram betpasta per
kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
4. blästring av mer än 500 kvadratmeter yta per
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AKl

28.70-1
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4
U

28.7001

MHN:OK

16 kap
8§

3

28.71

C

U

28.7101
16 kap
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28.80

9

B

16 kap
10 §

28.90

7

C

- Anläggning för produktion som omfattas av flera
än två punkter ovan.
- Anläggning för produktion som omfattas av högst
två unkter ovan.
Anläggning, som omfattas av någon eller några av
följande punkter, för
1. vattenbaserad avfettning som ger upphov till
högst 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår,
om verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt någon av beskrivningarna i
39.10-39.S0,
2. betning med högst SO kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
3. blästring av högst SOO kvadratmeter yta per kalenderår,
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår
eller härdning av högst l ton gods per kalenderår,
S. termisk ytbehandling med en metall förbrukning
av högst SO kilogram per kalenderår, eller
6. metall beläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till högst SOO kilogram per
kalenderår.
Blästringsarbete omfattande mer än SOO kvadratmeter yta, om verksamheten inte är anmälningspliktig
enligt 7 §.
Blästringsarbete omfattande högst SOO kvadratmeter
ta.
Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än
SO ton metallgods per kalenderår, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 19 kap. 1,2 eller 4 §.
Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 9 § eller 19
ka .1,2 eller 4 §.

ELEKTRISKA ARTIKLAR

Anläggning för tillverkning eller reparation av
kvicksilverinnehållande ljuskällor.

35
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Anläggning for tillverkning av elektrisk
elektrisk kabel.

METALLBEARBETNING
for tillverkning av fordon (B/C) och gas- och oljeplattform (A) tas inte med då sådana verksamheter

Motorer, turbiner och reaktorer
34.10

7

C

U

34.1001
34.20

4

C

Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer
kalenderår.
Anläggning
av högst 100 fordonsmotorer
Provbänk for motorer, turbiner eller reaktorer.

Järnvägsutrustning och flygplan
18 kap
5§

34.50

18 kap
7§

34.70

18 kap
8§

9

34.10-1

16

34.70-2

14

34.80

C

Anläggning for
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller

B

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym for skärvätskor,
processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 20 kubikmeter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 3 eller·
6 §.
Med total tankvolym avses såväl volymen i ett fast
centralt system for vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade antingen till metallbearbetningsmaskin eller till öppnade behållare som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.

C

34.80-1

9

34.80-2

6

36

- Total tankvolym for skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är
större än 75 kubikmeter.
- Total tankvolym for skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är
större än 20 kubikmeter men
75 kubikmeter.
Anläggning där det förekommer maskinell metall b earbetning och där total tankvolym för skärvätskor,
processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 1 kubikmeter, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt
någon av beskrivningarna il-lO §§.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 §
andra stycket.
- Total tankvolym for skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är
större än 10 kubikmeter men högst 20 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är
större än 5 kubikmeter men
10 kubikmeter.
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C
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U

39.20

B

37

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är
större än l kubikmeter men högst 5 kubikmeter.
Anläggning där det förekommer maskinell metall bearbetning och där total tankvolym för skärvätskor,
processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 200 liter men högst l kubikmeter.
Med total tankvolym avses det samma som i 34.70
andra st cket.
Skeppsvarv
Skeppsvarv.
FÖRBRUKNING AV ORGANISKA LÖSNINGSMEDEL
Anläggning för ytbehandling av material, föremål
eller produkter med en förbrukning av organiska
lösningsmedel, om förbrukningen uppgår till mer än
150 kilogram per timme eller 200 ton per kalenderår.
Med förbrukning avses lösningsmedelstillförseln
minskad med den mängd som i tekniskt eller kommersiellt syfte återvinns för återanvändning, där
även återanvändning av lösningsmedel som bränsle
ingår men inte lösningsmedel som slutligt bortskaffas som avfall.
Anläggning för ytbehandling av material, föremål
eller produkter med en förbrukning av organiska
lösningsmedel, om förbrukningen uppgår till högst
150 kilogram per timme eller högst 200 ton per
kalenderår.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.l0 andra
st cket.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas
l. med mer än 25 ton per kalenderår i
a) rulloffset med heatsetfårg,
b) djuptryck av publikationer,
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering,
d) ytrengöring,
e) fordonslackering,
f) bandlackering,
g) beläggning av lindningstråd,
h) beläggning av träytor,
i) träimpregnering,
j) läderbeläggning,
k) skotiIIverkning,
I) laminering av trä eller plast,
m) limbeläggning,
n) annan beläggning,
o) omvandling av gummi, eller
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett
eller raffinerin av vegetabilisk olja,
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39.20-1

17

39.20-2

15

39.20-3

14

38

- l. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än
200 ton per kalenderår i
a) rulloffset med heatsetfårg,
b) djuptryck av publikationer,
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering,
d) ytrengöring,
e) fordons lackering,
f) bandlackering,
g) beläggning av lindningstråd,
h) beläggning av träytor,
i) träimpregnering,
j) läderbeläggning,
k) skotillverkning,
l) laminering av trä eller plast,
m) limbeläggning,
n) annan beläggning,
o) omvandling av gummi, eller
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett
eller raffinering av vegetabilisk olja.
- l. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än
50 ton men högst 200 ton per kalenderår i
a) rulloffset med heatsetfårg,
b) djuptryck av publikationer,
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering,
d) ytrengöring,
e) fordons lackering,
f) bandlackering,
g) beläggning av lindningstråd,
h) beläggning av träytor,
i) träimpregnering,
j) läderbeläggning,
k) skotillverkning,
l) laminering av trä eller plast,
m) limbeläggning,
n) annan beläggning,
o) omvandling av gummi, eller
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett
eller raffinering av vegetabilisk olja.
- l. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än
25 ton men högst 50 ton per kalenderår i
a) rulloffset med heatsetfårg,
b) djuptryck av publikationer,
c) djuptryck av förpackningar, flexografi, screen-
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39.20-4

17

39.20-5

15

39.20-6

17

39.20-7
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MHN:OK

SKL ny punkt:
AK8

39.2001

U

39.2002

U

39.2003

U

MHN:OKmen
AKl

SKL ny punkt:
AKlO
MHN:OKmen
AKl
SKL ny punkt:
AKI0
MHN:OKmen
AKl
19 kap
3§

39.30

5

39

C

tryck, laminering eller lackering,
d) ytrengöring,
e) fordonslackering,
f) bandlackering,
g) beläggning av lindningstråd,
h) beläggning av träytor,
i) träimpregnering,
j) läderbeläggning,
k) skotillverkning,
\) laminering av trä eller plast,
m) limbeläggning,
n) annan beläggning,
o) omvandling av gummi, eller
p) utvinning av vegetabilisk olja eller animaliskt fett
eller raffinering av vegetabilisk olja.
- 2. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än
200 ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter.
- 2. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än
50 ton men högst 200 ton per kalenderår i tillverkning av farmaceutiska produkter.
- 3. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än
200 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfårg, lim eller andra beläggningspreparat.
- 3. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än
100 ton men högst 200 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfårg, lim eller andra beläggningsre arat.
Anläggning där mindre än 25 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår i
a) djuptryck av publikationer,
b) bandlackering, eller
c) träimpregnering.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra
stycket.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas
med högst 50 ton per kalenderår i tillverkning av
farmaceutiska produkter.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra
st cket.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas
med högst 100 ton per kalenderår i tillverkning av
lack, tryckfårg, lim eller andra beläggnings preparat.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra
stycket.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas
per kalenderår med
1. mer än 15 ton i rulloffset med heatsetfårg,
2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar,
flexografi, screentryck,
laminering eller lackering,
3. mer än l ton i ytrengöring, om lösningsmedlet
innehåller någon kemisk rodukt, som enligt före-
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40

skrifter om klassificering och märkning av kemiska
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat,
är klassificerad eller uppfyller kriterierna för att
klassificeras med riskfraserna "misstänks kunna ge
cancer", "kan ge cancer", "kan ge ärftliga genetiska
skador", "kan ge cancer vid inandning", "kan ge
nedsatt fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador",
4. mer än 2 ton i annan ytrengöring,
5. mer än 500 kilogram i fordonslackering,
6. mer än 5 ton i beläggning av lindningstråd,
7. mer än 15 ton i beläggning av träytor,
8. mer än l kilogram i kemtvätt,
9. mer än 10 ton i läderbeläggning,
10. mer än 5 ton i skotillverkning,
Il. mer än 5 ton i laminering av trä eller plast,
12. mer än 5 ton i limbeläggning,
13. mer än 5 ton i annan beläggning,
14. mer än 15 ton i omvandling av gummi, eller
15. mer än 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller
animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja.
Med förbrukning avses detsamma som i l § andra
stycket.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds Iikti enli l eller 2 §.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas
per kalenderår med
l. högst 15 ton i rulloffset med heatsetfårg,
2. högst 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering,
3. högst l ton i ytrengöring, om lösningsmedlet
innehåller någon kemisk produkt, som enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska
produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat,
är klassificerad som "misstänks kunna ge cancer",
"kan ge cancer", "kan ge ärftliga genetiska skador",
"kan ge cancer vid inandning", "kan ge nedsatt fortplantningsförmåga" eller "kan ge fosterskador",
4. högst 2 ton i annan ytrengöring,
5. högst 500 kilogram i fordons lackering,
6. högst 5 ton i beläggning av lindningstråd,
7. högst 15 ton i beläggning av träytor,
8. högst l kilogram i kemtvätt,
9. högst 10 ton iläderbeläggning,
10. högst 5 ton i skotillverkning,
11. högst 5 ton i laminering av trä eller plast,
12. högst 5 ton i limbeläggning,
13. högst 5 ton i annan beläggning,
14. högst 15 ton i omvandling av gummi, eller
15. högst 10 ton i utvinning av vegetabilisk olja eller
animaliskt fett eller raffinering av vegetabilisk olja.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra
stycket.
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15

B

MPF
19 kap
4§

39.40

19 kap
5§

39.50

C

39.50-1

5

39.50-2

7

SKL:AK4

39.50-3
39.5001

5
1

MHN:AKl som
tidi are
SKL:AK4

39.5002

U

39.5003

U

39.5004

U

39.60

B

MHN: AKl som
tidi are
SKL ny punkt:
AK3
MHN:OKmen
AKl
SKL ny punkt:
AKl
MHN:OK

Ändrad formulering

20 kap
1§

41

U

Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 5 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 25 ton organiska lösningsmedel.
Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra
stycket. Vid tillämpningen av första stycket ska inte
sådana organiska lösningsmedel medräknas som
omfattas av förordningen (2007:846) om fluorerade
växthusgaser och ozonnedbrytande ämnen eller av
föreskrifter som meddelats med stöd av den förordningen.
Tillståndsplikten enligt första stycket gäller inte om
verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
Tillståndsplikten enligt första stycket 2 gäller inte
s·ukhus.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas
1. mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel, eller
2. mer än totalt 5 ton organiska lösningsmedel.
Med förbrukning avses detsamma som 1 § andra
stycket.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 2, 3 eller
4 §.
- 1. Mer än 1 ton halogenerade organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
- 2.Mer än totalt 10 ton men högst totalt 25 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
- 2. Mer än totalt 5 ton men högst totalt 10 ton organiska lösningsmedel förbrukas per kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst 1
ton halogenerade organiska lösningsmedel. Med
förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra
stycket.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än
2,5 ton men högst 5 ton organiska lösningsmedel.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra
st eket.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas mer än
0,5 ton men högst 2,5 ton organiska lösningsmedel.
Med förbrukning avses detsamma som i 39.10 andra
stycket.
Anläggning där det per kalenderår förbrukas högst
500 kg organiska lösningsmedel. Med förbrukning
avses detsamma som i 39.10 andra stycket.
HANTERING AV BRÄNSLEN OCH ANDRA
KEMISKA PRODUKTER
Anläggning för lagring eller annan hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter,
oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 50
000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av
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mer än SOO 000 ton per kalenderår,
2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter
om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerade eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna
"mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller
"miljöfarlig", om det i anläggningen lagras mer än 5
000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras mer
än SO 000 ton per kalenderår, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2,
om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton vid
ett och samma tillfälle.

39.60-1

16

- Anläggning fOr lagring eller annan hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter,
oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 500
000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av
mer än S 000 000 ton per kalenderår,
2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter
om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerade eller uppfyller kriterierna fOr att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna
"mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller
"miljöfarlig", om det i anläggningen lagras mer än
SO 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras
mer än SOO 000 ton per kalenderår, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2,
om det i anläggningen lagras mer än 2 000 000 ton
vid ett och samma tillfälle.

39.60-2

12

- Anläggning för lagring eller annan hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter,
oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om
anläggningen har kapacitet för lagring av mer än 2S0
000 ton men högst SOO 000 ton vid ett och samma
tillfälle eller hantering av mer än 2 SOO 000 ton men
högst 5 000 000 ton per kalenderår,
2. andra kemiska produkter som, enligt föreskrifter
om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerade eller uppfyller kriterierna för att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna
"mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktions toxisk" eller
"miljöfarlig", om det i anläggningen lagras mer än
2S 000 ton men högst SO 000 ton vid ett och samma
tillfälle eller hanteras mer än 250 000 ton men högst
SOO 000 ton per kalenderår, eller

42

65
Reviderad 150225

Kommentarer

Lag- VK/
rum i KK
MPF

Beskrivning

lED AK

PN
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2,
om det i anläggningen lagras mer än 1 000 000 ton
men högst 2 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.

20 kap
2§

39.60-3

8

39.70

6

43

C

- Anläggning for lagring eller annan hantering av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter,
oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om
anläggningen har kapacitet for lagring av mer än 50
000 ton men högst 250 000 ton vid ett och samma
tillfälle eller hantering av mer än 500 000 ton men
högst 2 500 000 ton per kalenderår,
2. andra kemiska produkter som, enligt fOreskrifter
om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är
klassificerade eller uppfyller kriterierna for att klassificeras med de riskfraser som ingår i faroklasserna
"mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller
"miljöfarlig", om det i anläggningen lagras mer än
5 000 ton men högst 25 000 ton vid ett och samma
tillfälle eller hanteras mer än 50 000 ton men högst
250 000 ton per kalenderår, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2,
om det i anläggningen lagras mer än 200 000 ton
men högst 1 000 000 ton vid ett och samma tillfälle.
Anläggning for lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter,
oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om
det i anläggningen lagras mer än 5 000 ton vid ett
och samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses il, om
a) någon produkt, enligt foreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller
uppfyller kriterierna for att klassificeras med de
riskfraser som ingår i faroklasserna
"mycket giftig", "giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller
"miljöfarlig", och
b) det är fråga om en verksamhet fOr energiproduktion eller kemisk industri och anläggningen har kapacitet for lagring av mer än 1 ton vid ett och samma
tillfälle, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i l och 2,
om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid
ett och samma tillfälle.
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39.80

7
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B
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3

39.90

39.9001

C
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Anläggning för lagring av
l. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter,
oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om
det i anläggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och
samma tillfålle,
2. andra kemiska produkter än som avses i l, om
a) någon produkt enligt föreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har meddelat, är klassificerad eller
uppfyller kriterierna för att klassificeras med de
riskfraser som ingår i faroklasserna "mycket giftig",
"giftig", "frätande", "cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig", och
b) det är fråga om en verksamhet för energiproduktion eller kemisk industri och anläggningen har kapacitet för lagring av högst l ton vid ett och samma
tillfålle, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i l och 2
om det i anläggningen lagras mindre än 50 000 ton
vid ett och samma tillfålle.
Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner normal kubikmeter naturgas per kalenderår, om
verksamheten inte är tillstånds liktig enli t l §.
Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normal kubikmeter naturgas per kalenderår.
Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv
eller bränsleflis eller annat träbränsle per
kalenderår.
Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv
eller bränsleflis eller annat träbränsle er kalenderår.
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN,
EL, VÄRME OCH KYLA

Gas- och vätskeformiga bränslen

Ny punkt!
SKL:AK15

21 kap
l §

40.05

21 kap
2§

l.4b

15

B

40.10

11

B

21 kap
3§

40.20

7

C

21 kap
6§

40.50

MHN:OK

l, l

40.50-1

B

17

44

Anläggning för överföring av bränslen till gas- eller
vätskeform med en total installerad tillförd
effekt av 20 megawatt eller mer, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt Il kap. 2 §.
Anläggning för framställning av mer än 150 000
kubikmeter gasformigt bränsle per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
l § eller Il kap. 1,2 eller 4 §.
Anläggning för framställning av gasformigt bränsle,
om verksamheten inte är tillståndspliktig
enli l eller 2 § eller Il ka . l, 2 eller 4 §.
Förbränning
Anläggning för förbränning med en total installerad
tillförd effekt av 50 megawatt eller mer, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 §.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 100 me-
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MPF
40.50-2

12

21 kap
7§

40.51

11

21 kap
8§

40.60

SKL:AK2
MHNAKl som
tidi are

C

40.60-1

5

40.60-2

3

40.60-3

5

40.6001

21 kap
9§

B

U

40.70

9

C

gawatt men högst 300 megawatt.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 50 megawatt men högst 100 megawatt.
Anläggning för förbränning med en total installerad
tillförd effekt av mer än 20 megawatt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 eller 6 §.
Anläggning för förbränning med en total installerad
tillförd effekt av
1. mer än 500 kilowatt, om annat bränsle används än
enbart eldningsolja eller bränslegas, eller
2. mer än 10 megawatt, om inget annat bränsle används än eldningsolja eller bränslegas.
Anmälningsplikten gäller inte
1. stationär förbränningsmotor avsedd endast som
reservaggregat vid elavbrott, eller
2. om verksamheten är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 5,6, 7 eller 9 §.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 5 megawatt men högst 20 megawatt, om annat bränsle används än enbart eldningsolja eller bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 500 kilowatt men högst 5 megawatt, om annat bränsle används än enbart eldningsolja eller bränslegas.
- Total installerad tillförd effekt av mer än 10 megawatt men högst 20 megawatt, om inget annat
bränsle än eldningsolja eller bränslegas används.
Anläggning för förgasning med en total installerad
tillförd effekt av högst 10 megawatt.
Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd
effekt av hö st 20 me awatt.

Vindkraft
Punkt 40.80 (A, vindkraft inom vattenområde) har utgått
21 kap
10 §

40.90

4

B

21 kap
Il §

40.95

4

B

45

Verksamhet med
1. två eller flera vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken
inklusive rotorblad är högre än 150 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre
än 150 meter och står tillsammans med en sådan
gruppstation som avses i 1, eller
3. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre
än 150 meter och står tillsammans med ett annat
sådant vindkraftverk, om verksamheten påbörjas
efter att verksamheten med det andra vindkraftverket
påbörjades.
Verksamhet med
1. sju eller fler vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation), om vart och ett av vindkraftverken
inklusive rotorblad är högre än 120 meter,
2. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre
än 120 meter och står tillsammans med en sådan
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40.100

C

40.10001

U

gruppstation som avses i 1, eller
3. ett eller fler vindkraftverk som vart och ett inklusive rotorblad är högre än 120 meter och står tillsammans med så många andra sådana vindkraftverk
att gruppstationen sammanlagt består av minst sju
vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter det
att verksamheten eller verksamheterna med de andra
vindkraftverken påbörj ades.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 10 §.
Verksamhet med
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre
än SO meter,
2. två eller fler vindkraftverk som står tillsammans
(gruppstation), eller
3. ett vindkraftverk som står tillsammans med ett
annat vindkraftverk, om verksamheten påbörjas efter
det att verksamheten med det andra vindkraftverket
påbörjades.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds likti enli 10 eller 11 §.
Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive
rotorblad är lä re än SO meter.

Värme- och kylanläggningar
21 kap
13§

40.110

4

C

21 kap
14 §

40.120

3

C

Värmepump eller kylanläggning for uttag eller tillfOrsel av värmeenergi från mark, vattenområde,
grundvatten eller avloppsvatten for en uttagen eller
tillford effekt av mer än 10 megawatt.
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillforsel
genom vattentäkt.
Anläggning for lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten for en tillford energimängd
av mer än 3 000 megawattimmar.
Anläggning fOr lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten for en tillfOrd energimängd
av högst 3 000 me awattimmar.

40.12001

U

41.9001

U

Vattenverk med kemsteg for mer än 2S 000 personer, eller utan kemsteg for mer än SO 000 personer.

41.9002

U

41.9003

U

Vattenverk med kemsteg for mer än S 000 personer
men högst 2S 000 personer, eller utan kemsteg for
mer än S 000 personer men högst
SO 000 ersoner.
Vattenverk for högst S 000 personer.

VATTENFÖRSÖRJNING
SKL ändradpunkt: AK6
MHN:OKmen

AKl
SKL ny punkt:
AK4
MHN:OKmen

AKl
SKL ny punkt:
AK2
MHN:OKmen

AKl
FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING

46
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50.10-1

8

Justering behövs
på bef anläggningar

50.10-2

4

SKLändrad:
AK4

50.1001

U

50.1002

U

50.1003

U

50.20

C

SKL ändrad
indelning:
AK8/7
MHN:OKmen
AK8/4

MHN:OKmen
AKl

SKL ny punkt:
AK2
MHN:OKmen
AKl
SKL ny punkt:
AKl
MHN:OK
23 kap
2§

50.20-1

4

50.20-2

3

50.20-3

4

47

Anläggning fOr tvättning av
l. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår,
eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
- Tvättning av
1. fler än 15 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 1 000 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 5 000 tågvagnar eller lok per kalenderår,
eller
4. fler än 3 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
- Tvättning av
1. fler än 5 000 personbilar per kalenderår,
2. fler än 100 tåg eller flygplan per kalenderår,
3. fler än 500 tågvagnar eller lok per kalenderår,
eller
4. fler än 1 000 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning för tvättning av
1. fler än 1 250 personbilar per kalenderår,
2. färre än eller lika med 100 tåg eller flygplan per
kalenderår,
3. färre än eller lika med 500 tågvagnar eller lok per
kalenderår, eller
4. fler än 250 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning för tvättning av
l. fler än 250 personbilar per kalenderår
2. fler än 50 andra motorfordon per kalenderår.
Anläggning för tvättning av
l. högst 250 personbilar per kalenderår,
2. hö st 50 andra motordrivna fordon er kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår hanteras
l. mer än l 000 kubikmeter flytande motorbränsle,
eller
2. mer än l miljon normalkubikmeter gas avsedd
som motorbränsle.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 kap. l, 2
eller 3 §.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än
5 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än
l 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än
5 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
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Lag- VK/
rum i KK
MPF

Beskrivning
lED AK

50.20-4

SKLändrad
punkt: AK2
l\1HN: OK men
AKl
SKL ny punkt:
AKl
l\1HN: OK
SKL ny punkt:
AKl
l\1HN: OK

PN

50.2001

U

50.2002

U

50.2003

U

- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än
l miljon normal kubikmeter gas avsett som motorbränsle.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst l
000 kubikmeter flytande motorbränsle för försäljning.
Anläggning där det per kalenderår hanteras högst 1
miljon normalkubikmeter gas avsett som motorbränsle för försärnin .
Fordonsverkstad mer än 500 kvadratmeter.

50.2004

U

Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter.

50.2005

U

Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 400
platser för motorfordon.

3

HAMNAR OCH FLYGPLATSER
Hamnar
24 kap
1§

SKL:AK7
l\1HN: OK men
AK4 som tidi are

24 kap
2§

SKL ny punkt:
AK5
l\1HN: OK men
AKl
SKL ny punkt:
AK3
l\1HN: OK men
AKl

63.10

B

63.10-1

29

63.10-2

24

63.10-3
63.10-4
63.10-5
63.20

16
8
7
4

c

63.2001

u

63.2002

U

Gäller för hamn där trafik medges för fartyg med en
bruttodräktighet på mer än 1 350.
Tillståndsplikten gäller inte
1. hamn för Försvarsmakten, eller
2. fårjekaj med högst tio planerade fartygsanlöp per
kalenderår.
- Allmän hamn med mer än 5 000 anlöp per kalenderår.
- Allmän hamn med 2 000 - 5 000 anlöp per kalenderår.
- Allmän hamn med 50 - 2 000 anlöp per kalenderår.
- Allmän hamn med 10 - 50 anlöp per kalenderår
- Allmän hamn med hö st 10 anlö er kalenderår.
Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är
tillstånds likti enli 1 §.
Småbåtshamn, marina eller båtklubb för mer än 50
fritidsbåtar eller liknande.

Småbåtshamn, marina eller båtklubb för högst 50
fritidsbåtar eller liknande.

Flygplatser
Flygplatser enligt 63.30 A tas inte med då tillsyn sköts av länsstyrelsen.
24 kap
4§

13

63.40

48

B

Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur
för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på
flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är läng-
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SKL:AK4
MHN:OKmen
AKl
SKL:AK4

Lag- VK/
rum i KK
MPF

Beskrivning
lED AK

PN

-----63.4001

24 kap
5§

U

63.50

2

C

MHN:OKmen
AK2 som tidigare
U

63.5001

Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur
för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på
flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är kortare än l 200 meter.
Flygplats för motordrivna luftfartyg där mer än 500
flygrörelser per kalenderår äger rum.
Anmälningsplikten gäller inte om flygplatsen är
tillståndspliktig enligt 3 eller 4 §.
Flygplats för motordrivna luftfartyg där högst 500
flygrörelser per kalenderår äger rum.

Annan trafikinfrastruktur

Ny rubrik

SKL ny punkt:

63.10001

U

Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik,
med en sammanlagd trafik med mer än l 000 miljonerI fordonskilometer per kalenderår.

63.10002

U

Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik,
med en sammanlagd trafik med mer än 500 milj 0nerz fordonskilometer per kalenderår.

63.10003

U

Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik,
med en sammanlagd trafik med mer än 100 milj 0ner3 fordonskilometer per kalenderår.

63.10004

U

Långtidsparkering med mer än 2000 platser.

63.10005

U

Långtidsparkering med mer än 500 platser.

63.10101

U

Spåranläggning i drift för lokal kollektivtrafik med
en sammanlagd spårlängd över 80 kilometer.

63.10102

U

Spåranläggning i drift för regional kollektivtrafik
eller nationell person och/eller godstrafik med en
sammanlagd spårlängd över 30 kilometer.

63.10103

U

Övriga spåranläggningar.

AK26
MHN:OKmen
AKl

SKL ny punkt:
AKl9
MHN:OKmen
AKl

SKL ny punkt:
AK16
MHN:OKmen
AKl

SKL ny punkt:
AK2
MHN:OKmen
AKl

SKL ny punkt:
AKl
MHN:OK

SKL ny punkt:
AK19
MHN:OKmen
AKl

SKL ny punkt:
AK13
MHN:OKmen
AKl

SKL ny punkt:
AK8
MHN:OKmen
AKl

LABORATORIER
25 kap
l §

73.10

7

C

I Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 50.000 fordonspassager per dygn
2

Motsvarar en vägsträcka på c:a 55 km med 25.000 fordonspassager per dygn

3

Motsvarar en vägsträcka på c:a 25 km med 10.000 fordonspassager per dygn

49

Kemiska eller biologiska laboratorier med en total
golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.
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Lag-

VK/

rum i KK

Beskrivning
lED AK

PN

MPF

SKL ny punkt:
AK4
MHN:OKmen
AKl
SKL ny punkt:
AK7
MHN:OKmen
AKl
SKL ny punkt:
AK8
MHN:OKmen
AKl

Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna
forordning,
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13
kap. miljöbalken, eller
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 § forordningen (1998:899) om miljöfarli verksamhet och hälsosk dd.
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total
golvyta som är högst 5 000 kvadratmeter.

73.1001

U

73.1002

U

Kemiska eller biologiska laboratorier fOr utbildning
med en total golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.

73.1003

U

Kemiska eller biologiska laboratorier for utbildning
med en total golvyta som är högst 5 000 kvadratmeter.
TANKRENGÖRING

26 kap
l §

26 kap
2§

B

74.10

74.10-1

9

74.10-2

7

74.20

6

C

Anläggning for rengöring av cisterner, tankar eller
fat som i annan verksamhet än den egna
används for forvaring eller transport av kemiska
produkter och där någon kemisk produkt, enligt
fOreskrifter om klassificering och märkning av kemiska produkter som Kemikalieinspektionen har
meddelat, är klassificerad eller uppfyller kriterierna
for att klassificeras med de riskfraser som ingår i
faroklasserna "mycket giftig", "giftig", "frätande",
"cancerframkallande", "mutagen", "reproduktionstoxisk" eller "miljöfarlig".
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan
verksamhet än den egna används fOr forvaring eller
transport av mer än 500 kubikmeter per kalenderår.
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan
verksamhet än den egna används for forvaring eller
transport av högst 500 kubikmeter per kalenderår.
Anläggning fOr rengöring av cisterner, tankar eller
fat som används fOr forvaring eller for transport av
kemiska produkter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt l §.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

27 kap
l §
SKL:AK6
MHN:OKmen
AKl som tidigare

85.10

9

85.1001

50

C

Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.

U

Sjukhus med högst 200 vårdplatser.
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SKL ny punkt:
AKl
:MHN:OK
RENING AV AVLOPPSVATTEN
28 kap
l §

28 kap
2§

NyegenMHN
punkt

B

90.l0

90.10-1

20

90.10-2

16

90.10-3

12

90.20

C

90.20-1

6

90.20-2
90.2001

4

U

90.2002

3

U

6

U

90.2003

51

Avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler
än 2 000 personer eller som tar emot avloppsvatten
med en fororeningsmängd som motsvarar mer än 2
000 personekvivalenter.
- Anslutning av fler än 100 000 personer eller mottagande aven fororeningsmängd som motsvarar mer
än 100000 personekvivalenter.
- Anslutning av fler än 20 000 personer men högst
100 000 personer eller mottagande aven fororeningsmängd som motsvarar mer än 20 000 personekvivalenter men högst 100 000 personekvivalenter.
- Anslutning av fler än 2 000 personer men högst 20
000 personer eller mottagande aven fororeningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekviva·valenter.
lenter men
20000
Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad
fOr mer än 200 personekvivalenter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt l §.
- Dimensionerad for mer än 500 personekvivalenter.
- Dimensionerad for mer än 200 personekvivalenter
men
500
Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad
fOr mer än 100 personekvivalenter men högst 200
personekvivalenter. Gäller ej avloppsreningsanför enbart BDT

Avloppsreningsanläggning för enbart BDTspillvatten som är dimensionerad för mer än 25
personekvivalenter men högst 200 personekvivalenter.
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Lag-

VKI

rum i KK

Beskrivning
lED AK

PN

MPF
Ny punkt!

28 kap
3§

90.25

6,11

B

SKL nya punkter: AK20,16,10

90.25-1

20

MHN:OK

90.25-2

16

90.25-3

10

Avloppsreningsanläggning som tar emot avloppsvatten från en eller flera sådana anläggningar som avses
i 2 kap. 1 §, 4 kap. 12 eller 16 §, 5 kap. 1,4, ID, 18,
19,34,35,37 eller 39 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 8
kap. 1 eller 6 §, 9 kap. I eller 2 §, 11 kap. 2 eller 4 §,
12 kap. 1,2,3,5 eller 14 §, 14 kap. 1,5,8, 10 eller
14 §, 15 kap. 1,3,6,9, 10, 13 eller 14 §, 16 kap. 1 §,
17 kap. 4 §, 19 kap. l §, 21 kap. 1,5 eller 6 §, 28
kap. 3 § eller 29 kap. 3, 18, 19,22,23,24,25,30,
35, 36, 38, 39, 49, 50, 54 eller 58 § men som drivs
aven annan verksamhets utövare.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt l eller 2 §
eller enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
- Mottagande av avloppsvatten från mer än tio sådana anläggningar som drivs aven eller flera andra
verksamhetsutövare.
- Mottagande av avloppsvatten från mer än en men
högst tio sådana anläggningar som drivs aven eller
flera andra verksamhetsutövare.
- Mottagande av avloppsvatten från en sådan anläggning som drivs aven annan verksamhetsutövare.

AVFALL
Förbränningsanläggningar för farligt avfall (AIB) tas inte med då enbart en sådan anläggning finns där länsstyrelsen utför tillsyn. Inte heller har följande tagits med: förbränningsanläggning för annat avfall (A), deponering avfall
(A) och, deponering farligt avfall (A, B), återvinning/bortskaffande av farligt avfall (A), långtidsförvaring (A,B),
behandling/förvaring av kärnavfall mm (A då ingen sådan anlä nin finns å Gotland.
Mellanlagring

29 kap
l §

90.30

B

90.30-1

Il

90.30-2

9

90.30-3

8

52

Anläggning för mellanlagring av annat avfall än
farligt avfall, om den totala avfallsmängden vid
något enskilt tillfålle utgörs av
1. mer än 10 000 ton avfall som inte är avsett för
byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 30 000 ton avfall, om anläggningen inte är
tillståndspliktig enligt 1.
Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lagring
av avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas, eller tre år innan det återvinns eller behandlas.

- 1. Mer än 100 000 ton avfall som inte är avsett för
byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 300 000 ton avfall om anläggningen inte är
tillståndspliktig enligt l.
- l. Mer än 50 000 ton men högst 100000 ton avfall
som inte är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 150000 ton men högst 300000 ton avfall
om anläggningen inte är tillståndspliktig enligt l.
- l. Mer än 10 000 ton men hö st 50 000 ton avfall
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Lag-

VKI

rum i KK

Beskrivning
lED AK

PN

MPF

29 kap

90.40

6

c

2§

SKL:AK2

u

90.4001

MHN:OKmen
AKl som tidi are

Ny punkt!

29 kap
3§

90.45

5,5

SKL ny punkt:
AKl2
MHN:OK

53

12

B

som inte är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton avfall
om anlä nin en inte är tillstånds likti enli t l.
Anläggning för mellanlagring av annat avfall än
farligt avfall, om den totala avfallsmängden vid
något enskilt tillfälle är större än 10 ton.
Anmälningsplikten gäller inte
l. anläggning för lagring av avfall under längre tid
än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan det
återvinns eller behandlas, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt
l §.
Anläggning för mellanlagring av annat avfall än
farligt avfall om den totala avfallsmängden vid något
enskilt tillfälle är hö st 10 ton.
Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om
mängden avfall vid något tillfälle uppgår till mer än
totalt 50 ton farligt avfall.
Tillståndsplikten gäller inte anläggning för lagring
av farligt avfall under längre tid än ett år innan det
bortskaffas eller tre år innan det återvinns eller behandlas.
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Lag- VK/
rum i KK
MPF
29 kap

Beskrivning
lED AK

90.50

B

4§

SKL ny punkt 4:AK6

PN

90.50-1

11

90.50-2

9

90.50-3

8

90.50-4

6

MHN:OK

54

Anläggning för mellan lagring av farligt avfall, om
mängden avfall vid något tillfälle uppgår till
l. mer än 5 ton oljeavfall,
2. mer än 30 ton blybatterier,
3. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter,
4. mer än 30 ton impregnerat trä, eller
5. mer än l ton annat farligt avfall.
Tillståndsplikten gäller inte
l. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan
det återvinns eller behandlas, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt
3 §.
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till
5. mer än 10 ton men högst 50 ton annat farligt avfall.
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till
l. mer än 25 ton men högst 50 ton oljeavfall, eller
5. mer än 5 ton men högst 10 ton annat farligt avfall.
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till
l. mer än 15 ton men högst 25 ton oljeavfall, eller
5. mer än 2,5 ton men högst 5 ton annat farligt avfall.
- Om mängden farligt avfall vid något tillfälle uppgår till
l. mer än 5 ton men högst 15 ton oljeavfall,
2. mer än 30 ton men högst 50 ton blybatterier,
4. mer än 30 ton men högst 50 ton impregnerat trä,
eller
5. mer än l ton men högst 2,5 ton annat farligt avfall.
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Lag-

VK/

rum i KK
MPF
29 kap
5§

Beskrivning
lED AK

90.60

3

PN
C

Anläggning för mellanlagring av farligt avfall
1. som utgörs av uttjänta motordrivna fordon där
mängden avfall inte uppgår till mer än totalt 50 ton
farligt avfall, eller
2. om mängden farligt avfall inte vid något tillfälle
uppgår till
a. mer än 5 ton oljeavfall,
b. mer än 30 ton blybatterier,
c. mer än 50 ton elektriska eller elektroniska produkter,
d. mer än 30 ton impregnerat trä, eller
e. mer än 1 ton annat farligt avfall.
Anmälningsplikten gäller inte
1. anläggning för lagring av farligt avfall under längre tid än ett år innan det bortskaffas eller tre år innan
det återvinns eller behandlas, eller
2. anläggning för lagring som en del av insamling
om mängden avfall inte vid något tillfälle uppgår till
mer än 1 ton elektriska eller elektroniska produkter,
1 500 kilogram blybatterier eller 200 kilogram annat
farligt avfall, eller
3. om verksamheten är tillståndspliktig enligt
3 §.

Förbehandling, sortering och mekanisk bearbetnin
29 kap
6§

29 kap
7§

SKL:AK2
MHN:OKmen
AK1 som tidigare

B

90.70

90.70-1

11

90.70-2

10

90.80

6

90.8001

29 kap
8§

C

U

90.90

6

55

C

Anläggning för sortering av annat avfall än farligt
avfall, om den hanterade avfallsmängden är
större än 10 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte sortering av avfall för
byggnads- eller anläggningsändamål.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
75 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
10000 ton men högst 75000 ton per kalenderår.
Anläggning för sortering av annat avfall än farligt
avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än
1 000 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 6 §.
Anläggning för sortering av annat avfall än farligt
avfall, om den hanterade avfallsmängden är högst 1
000 ton per kalenderår.
Anläggning för yrkesmässig förbehandling av avfall
som utgörs av elektriska eller elektroniska
produkter, med undantag för förbehandling som
består av ingrepp i komponenter eller utrustning som
innehåller isolerolja.
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Lag- VKI
rum i KK
MPF
29 kap
9§

29 kap
10 §

29 kap
ll§

Beskrivning

lED AK

PN
B

90.100

90.100-1

20

90.100-2

12

90.110

C

90.110-1

8

90.110-2

7

90.119-1

14

90.119-2

8

29 kap
12 §

90.120

6

29 kap

90.130

C

B

13§

90.130-1

Il

90.130-2

10

56

- Den hanterade avfallsmängden är större än
50 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
10000 ton men hö st 50000 ton er kalenderår.
Anläggning för att genom mekanisk bearbetning
yrkesmässigt återvinna annat avfall än farligt avfall,
om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 9, 30, 31, 32 eller 50 §.
- Den hanterade avfalls mängden är större än
5 000 ton men högst 10 000 ton avfall per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 5 000 ton
avfall per kalenderår.
Uttjänta motordrivna fordon

B

90.119

Anläggning för att genom mekanisk bearbetning
återvinna annat avfall än farligt avfall, om den hanterade avfallsmängden är större än 10 000 ton per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte
l. krossning, siktning eller motsvarande mekanisk
bearbetning av avfall för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 30
eller 50 §.

Anläggning för återvinning av avfall genom sådan
lagring, tömning, demontering eller annat
yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta
motordrivna fordon som inte omfattas av bilskrotningsförordningen (2007: 186).
- Den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är högst 10 000 ton
per kalenderår.
Anläggning för återvinning av avfall genom sådan
lagring, tömning, demontering eller annat
yrkesmässigt omhändertagande av uttjänta bilar som
omfattas av bilskrotningsförordningen
(2007: 186).
Användning för anläggningsändamål
Användning för anläggningsändamål av avfall på ett
sätt som kan förorena mark, vattenområde
eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast
är ringa.
- Mer än 10 000 ton totalt upplagda massor på en
och samma sammanhängande plats.
- Mer än 2500 ton men högst 10000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande
plats.
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Beskrivning

lED AK

90.130-3

9

90.130-4

8

90.130-5

7

29 kap
14 §

90.140

3

29 kap
16 §

90.160

SKL: AK2

PN

C

B

90.160-1

16

90.160-2

10

90.160-3

7

90.16001

U

90.170

C

MHN:OKmen
AKl som tidigare

29 kap
17 §

90.170-1

S

90.170-2

4

90.170-3

3

90.17001

U

57

- Mer än 1 000 ton men högst 2 SOO ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande
plats.
- Mer än SO ton men högst 1 000 ton totalt upplagda
massor på en och samma sammanhängande plats.
- Högst SO ton totalt upplagda massor på en och
samma sammanhän ande lats.
Användning för anläggningsändamål av avfall på ett
sätt som kan förorena mark, vattenområde
eller undvatten, om förorenin srisken är rin a.
Biologisk behandling
Anläggning för biologisk behandling av annat avfall
än farligt avfall, om den tillförda mängden
avfall är större än SOO ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt IS, 30,
49 eller SO §.
- Den tillförda mängden avfall är större än
SO 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst SO 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än SOO ton
men högst 10 000 ton per kalenderår.
Anläggning för biologisk behandling av annat avfall
än farligt avfall om den tillförda mängden avfall är
högst SOO ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.lS0
eller 90.240.
Anläggning för biologisk behandling av annat avfall
än farligt avfall, om
1. den tillförda mängden annat avfall än park- och
trädgårds avfall är större än 10 ton per kalenderår,
eller
2. den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är
större än SO ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt IS, 16,49 eller SO §.
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och
trädgårds avfall är större än 100 ton men högst SOO
ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och
trädgårdsavfall är större än 10 ton men högst 100 ton
per kalenderår.
- Den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är
större än SO ton per kalenderår.
Anläggning för biologisk behandling av annat avfall
än farligt avfall, om den tillförda mängden park- och
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7
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3
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29 kap
28 §

90.23001

C
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Sam förbränningsanläggning där avfall förbränns, om
den tillförda mängden avfall är större än
18 000 ton per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
l. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
22
Sam förbränningsanläggning där avfall förbränns, om
den tillförda mängden avfall är större än 50 ton per
kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 22 eller 24 §.
- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton
men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton
1000 ton
kalenderår.
där
I förbränns,
om den tillförda mängden avfall är större än 50 ton
per kalenderår.
I den tillförda mängden inräknas inte
l. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall som
energiåtervinns, eller
2. rent träavfall som energiåtervinns.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 23 eller 25 §.
- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 18 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1000 ton
men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 50 ton
men
1000 ton
kalenderår.
Samförbränningsanläggning där annat avfall än
farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22,24 eller 26 §.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning där endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns
och energiåtervinns,
eller
2. rent träavfall förbränns och
Samförbränningsanläggning där annat avfall än
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90.231

3

C
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90.23101

SKL ny punkt:
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U

MHN:OKmen
AK1

29 kap
30 §

90.240

6,5

B

90.240-1

16

90.240-2

10

29 kap
31 §

90.250

6

C

29 kap
32 §

90.260

6

C

29 kap
33 §

90.270

B

59

farligt avfall förbränns, om verksamheten inte är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.200,
90.210,90.220 eller 90.230.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning där endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns
och energiåtervinns,
eller
2. rent träavfall förbränns och ener iåtervinns.
Avfallsförbränningsanläggning där annat avfall än
farligt avfall förbränns yrkesmässigt, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 23,25 eller 27 §.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning där endast
1. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns
och energiåtervinns,
eller
2. rent träavfall förbränns och ener iåtervinns.
Avfallsförbränningsanläggning där annat avfall än
farligt avfall förbränns, om verksamheten inte är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 90.201,
90.211,90.221 eller 90.231.
Anmälningsplikten gäller inte anläggning där endast
l. vegetabiliskt jord- och skogsbruksavfall förbränns
och energiåtervinns,
eller
2. rent träavfall förbränns och energiåtervinns.
Animaliska biprodukter
Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 2 500
ton animaliska biproduk-ter som är kategori 1-, kategori 2- eller kategori 3-material enligt förordning
(EG) nr 1069/2009, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 5 kap. 34 § eller 7 kap. 1 §.
- På annat sätt än genom förbränning per kalenderår
bearbeta mer än 10 000 ton animaliska biprodukter.
- På annat sätt än genom förbränning per kalenderår
bearbeta mer än 2 500 ton men högst
10000 ton animaliska biprodukter.
Anläggning för att på annat sätt än genom förbränning per kalenderår bearbeta mer än 20 ton animaliska biprodukter som är kategori 1-, kategori 2- eller
kategori 3-material enligt förordning (EG) nr
106912009, om verksamheten inte är tillståndspliktig
en Ii 30 § eller 5 ka .34 §.
Anläggning för förbehandling av animaliska biprodukter, om verksamheten inte är tillståndseller anmälningspliktig enligt 30 eller 31 § eller 5
kap. 34 §.
Uppläggning
Uppläggning av muddermassa
1. på ett sätt som kan förorena mark, vattenområde
eller grundvatten, om föroreningsrisken inte endast
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PN
är ringa, eller
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29 kap
34 §

90.270-1

10

90.270-2

7

90.280

3

90.28001

SKL ny punkt:
AK7
MHN:OKmen
AKl

C

U

- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i
större mängd än 2 500 ton.
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i
större män d är l 000 ton men hö st 2 500 ton.
Uppläggning av
l. högst l 000 ton muddermassa på ett sätt som kan
förorena mark, vattenområde eller grundvatten, om
föroreningsrisken endast är ringa, eller
2. inert avfall som uppkommit i gruv- eller täktverksamhet.
Uppläggning av snö från gaturenhållning.

Deponering
29 kap
36 §

29 kap
37 §

Ny punkt!

29 kap
41 §

90.300

B

5,4

90.300-1

15

90.300-2

10

90.300-3

8

90.310

B

90.310-1

12

90.310-2

9

90.310-3

7

90.341

3

C

26

A

SKL ny punkt:
AK3
MHN:OK
Ny punkt!

29 kap

90.350

60

Anläggning för deponering av annat avfall än inert
eller farligt avfall, om
l. den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton
per kalenderår, eller
2. den tillförda mängden avfall som deponeras i
anläggningen är större än 25 000 ton.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 35 eller 41
§.
- Den tillförda mängden avfall är större än
20000 ton men högst 100000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton
men hö st 10 000 ton er kalenderår.
Anläggning för deponering av inert avfall eller annat
avfall än farligt avfall, om verksamheten
inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 35,
36 eller 41 §.
- Den tillförda mängden avfall är större än
10000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 2 500 ton
men högst 10 000 ton per kal enderår .
- Den tillförda mängden avfall är högst 2 500 ton per
kalenderår.
Sluttäckt anläggning för deponering av avfall där
sluttäckningen har godkänts enligt 32 § förordningen
(2001:512) om deponering av avfall, fram till dess
åtgärder inte längre behöver vidtas enligt 33 § samma förordning.
Annan återvinning eller bortskaffande
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt
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42 §

avfall som består av uppgrävda massor,
om den tillförda mängden avfall är större än
20 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 38 eller 44

SKL: AK26

MHN:OK

§.
29 kap
43 §

B

90.360-1

10

90.360-2

8

90.360-3

8

29 kap
44 §

90.370

7

C

29 kap
45 §

90.375

7

C

29 kap
46 §

90.380

29 kap
47 §

29 kap
48 §

Ny punkt!

90.360

29 kap
49 §

14
8
4

90.400

90.400-1
90.400-2
90.405

- Mer än 10 000 ton men högst 20 000 ton uppgrävda massor per år.
- Mer än 500 ton men högst 10 000 ton uppgrävda
massor per kalenderår.
- Högst 500 ton uppgrävda massor per kalenderår.

B

90.380-1
90.380-2
90.390

C

B

11
5.3ai
-IV

61

9
12

Anläggning för att återvinna eller bortskaffa farligt
avfall som består av uppgrävda massor.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 38,39,40,
42 eller 44 §.

B

Anläggning för att återvinna eller bortskaffa avfall
som består av uppgrävda förorenade massor från den
plats där anläggningen finns, om
l. anläggningen finns på platsen under högst en
tolvmånadersperiod, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 36,
37, 38, 39 eller 40 §.
Anläggning för avvattning av avfall eller farligt
avfall som uppkommer vid platsen, eller som förts
till mellanlager för avfall, om uppställningstiden är
högst sextio kalenderdagar under en tolvmånadersperiod och mängden avfall som behandlas är högst 2
000 ton.
Anläggning för behandling av farligt avfall, om
avfallet har uppkommit i den verksamhet där anläggningen finns.
Tillståndsplikten gäller inte behandling som leder till
materialåtervinning eller om verksamheten är anmälningspliktig enligt 45 §.
- Mer än 25 000 ton farligt avfall per kalenderår.
- Hö st 25 000 ton farli t avfall er kalenderår.
Anläggning för behandling av farligt avfall, om
l. avfallet har uppkommit i den verksamhet där
anläggningen finns, och
2. behandlingen leder till materialåtervinning.
Anläggning för destruktion eller annan bearbetning
av kasserade produkter som innehåller fullständigt
eller ofullständigt halogenerade klorfluorkarboner
eller halon.
- Mer än 75 000 behandlade enheter.
- Högst 75 000 behandlade enheter.
Anläggning för att bortskaffa annat avfall än farligt
avfall genom
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1. biologisk behandling,
2. fysikalisk-kemisk behandling,
3. förbehandling av avfall för förbränning, eller
4. samförbränning eller behandling av slagg eller
aska.
Tillståndsplikten gäller endast om den tillförda
mängden avfall är större än 12 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 50 § eller 28
kap. 1 eller 2 § eller enligt 13 § förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Anläggning för att återvinna, eller en anläggning att
återvinna eller bortskaffa, annat avfall än farligt
avfall genom biologisk behandling, förbehandling av
avfall för förbränning eller samförbränning, behandling av slagg eller aska eller fragmentering av metallavfall, om
1. den tillförda mängden avfall är större än
18500 ton per kalenderår, eller
2. den tillförda mängden avfall är större än
25 000 ton per kalenderår och verksamheten består
av endast anaerob biologisk behandling.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 28 kap. 1
eller 2 § eller enligt 13 § förordningen (1998:899)
om mir öfarli verksamhet och hälsosk dd.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat
avfall än farligt avfall, om den mängd avfall som
tillförs anläggningen är större än
100 000 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1,
2,6-10, 13-17,22-37,44 och 45 §§.
Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat
avfall än farligt avfall, om den mängd avfall som
tillförs anläggningen är större än 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1,
2,6-10,13-17,22-37 och 44--51 §§.
- Den tillförda mängden avfall är större än
20 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än
10000 ton men högst 20 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än
2 500 ton men högst 10 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 1 000 ton
men högst 2 500 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 500 ton
men högst 1 000 ton per kalenderår.
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C

Anläggning för att återvinna eller bortskaffa annat
avfall än farligt avfaIl, om verksamheten
inte är tiIIstånds- eller anmälningspliktig enligt någon av 1,2,6-10, 13-17,22-37,44,45 och 49-52
§§.
Anläggning för att återvinna eIler bortskaffa farligt
avfaIl, om huvuddelen av det avfaIl som avses att bli
behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar.
TiIIståndsplikten gäIler inte
1. förorenade uppgrävda massor, eIler
2. om verksamheten är tiIIstånds- eIler anmälningspliktig enligt någon av 4,5,8, 11-14,
18-26,30-34,38-48,54 och 55 §§.
- Anläggning för att återvinna eIler bortskaffa mer än
1 000 ton men högst 2 500 ton farligt avfaIl per
kalenderår, om huvuddelen av det avfall som avses
att bli behandlat i anläggningen kommer från andra
inrättningar.
- Anläggning för att återvinna eIler bortskaffa mer än
50 ton men högst 1 000 ton farligt avfaIl per kalenderår, om huvuddelen av det avfaIl som avses att bli
behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar.
- Anläggning för att återvinna eIler bortskaffa högst
50 ton farligt avfaIl per kalenderår, om huvuddelen
av det avfaIl som avses att bli behandlat i anläggningen kommer från andra inrättningar.
SKJUTFÄLT, SKJUTBANOR OCH SPORTANLÄGGNINGAR
Skjutfält för skjutning med grovkalibriga vapen
(kaliber större än 20 millimeter) eIler för sprängningar av ammunition, minor eIler andra sprängladdningar.
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för sIgutning utomhus med skarp ammunition till
finkalibriga vapen (kaliber mindre än 20 millimeter)
för mer än 5 000 skott per kalenderår.
- Mer än 100000 skott per kalenderår.
- Mer än 20 000 skott men högst 100 000 skott per
kalenderår.
- Mer än 5 000 skott men högst 20 000 skott per
kalenderår.
Skjutbana som är stadigvarande inrättad för skjutning utomhus med skarp ammunition till finkalibriga
vapen (kaliber högst 20 millimeter) för högst 5 000
skott per kalenderår.
Permanent tävlings-, tränings- eIler testbana för
motorfordon.
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92.10001

U

Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål.

92.10002

U

Golfbana med sammanlagt högst 18 hål.

92.10003

U

Golfbana med sammanlagt högst 9 hål.

TEXTILTVÄTTERIER
31 kap
l §

SKL ny punkt:
AK4
MHN:OKmen
AK1
SKL ny punkt:
AK3
MHN:OKmen
AKl

93.10

5

C

93.1001

U

93.1002

U

Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.
Anmälningsplikten gäller inte om
l. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett
avloppsreningsverk som
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. l §, eller
2. verksamheten är anmälningspliktig enligt
19 kap. 3 §.
Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn
om utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10.
Tvätteri för högst 2 ton tvättgods per dygn.

BEGRAVNINtiSVERKSAMHET
32 kap
l §

93.20

7

B

Krematorium.
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER
Lackering m.m.

SKL:AK6
MHN:OKmen
AKl som tidigare
SKL:AK3
MHN:OKmen
AKl som tidi are

100.1001

U

Förbrukning av mer än 20 ton fårg eller lack eller
mer än 10 ton pulver per kalenderår.

100.1002

U

Förbrukning av minst 4 men högst 20 ton fårg eller
lack eller minst 2 men högst 10 ton pulver per kalenderår.
Hantering av brom- eller Ouorkarboner

SKL:AK6
MHN:OKmen
AKl som tidigare
SKL: AK3
MHN:OKmen
AK1 som tidigare
SKL: AK l
MHN:OK
SKL:AK 7

101.1001

U

Omtappning av mer än l ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.

101.1002

U

101.1003

U

101.1004

U

Omtappning av mer än 100 kg men högst l ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner
per år.
Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner er år.
Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.

64
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101.1005

Omtappning av mer än l ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner

101.1006

Utbildningsverksamhet och liknande

200.10-2

5

C

200.10-3

4

C

200.10-4

4

C

Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med mer än
50 elever.
Gymnasieskola eller gymnasiesärskola med högst 50
elever.
Internationell skola.

200.10-5

4

C

Grundskola, grundsärskola, specialskola, sameskola.

200.10-6

4

C

Förskola.

200.10-7

C

Förskoleklass, öppen förskola.

200.10-8

U

Familjedaghem.
Samlingslokaler och liknande

200.20-1

U

200.20-2

C

Fritidshem och öppen fritidsverksamhet.

200.20-3

U

Fritidsgård och liknande.

folkhögskola utan boende, univer-

Skönhetsvård och liknande

SKL:AK2
MHN:AKl

200.30-1

U

Solarium.

200.30-2

U

Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr.

200.30-3

U

Frisersalong.
Vård och hälsa

SKL:AK4
MHN:AKl

SKL:AK2
MHN:AKl

200.40-1

U

200.40-2

2

C

200.40-3

3

C

200.40-4

U

200.40-5

U

Lokaler för
boende.
Fotvård.

eller annat omhändertagande >5

Tatuering, akupunktur eller piercing som egen verksamhet.
Kiropraktor, naprapat, sjukgymnastik och liknande.
alternativa behandlingar.
Idrott och liknande

4 Vid riktigt små verksamheter (ensamföretagare) kan det vara rimligt att i första hand använda sig av timavgifter istället för fasta årliga avgifter.
5 Såväl kommunen som Socialstyrelsen har tillsyn över vård lokaler, vilket betyder att en gränsdragning
behöver göras. Vi bedömer att miljönämnden (motsvarande) har tillsyn över boende och allmänna utrymmen i
hygieniskt avseende [se krav på bostäder enligt 33 § förordning (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och
hälsoskydd], avfallshantering, kemikalieanvändning, sällskapsdjur, o.s.v. under det at! socialstyrelsen har
tillsyn över vården och de utrymmen där vård förekommer.
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Kommentarer

SKL:AK4
MHN:AKl
200.50-2
SKL:AK3
MHN:AKl

3

200.50-3

C

U

Bassängbad som är
som annars
Strandbad.

åt allmänheten eller
människor.

Boende
SKL:AK6
MHN:AKl
SKL:AK5
MHN:AKl
SKL:AK4
MHN:AKl
SKL:AK3
MHN:AKl
SKL:AK4
MHN:AKl
SKL:AK3
MHN:AKl
SKL Ny punkt:
AKl
MHNOK
SKL:AK3
MHN:AKl

200.60-1

U

200.60-2

U

200.60-3

U

200.60-4

U

200.60-5

U

200.60-6

U

200.60-7

U

200.60-8

U

Bostäder med mer än 500 lägenheter inom samma
bostadsområde.
mer än 200 lägenheter men högst 500 läinom samma bostadsområde.
mer än 25 lägenheter men högst 200 läinom samma bostadsområde.
Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma
bostadsområde.

Bed & breakfast.

tillfälligt boende.

Förvaring av djur
200.70-1

U
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Lokaler för förvaring av djur.
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/7

1 (1)

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Olsson

Datum 19 maj 2015

Regionstyrelsen

Medborgarförslag Låt Edward Snowden få fristad på Gotland
Förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås.
Bakgrund
Katarina Hedström och Eva Sjöstrand har i ett medborgarförslag föreslagit att
Region Godand på ett aktivt sätt ska agera för att "visselblåsaren" Edward Snowden
ska kunna lämna Ryssland och erbjuqas en fristad på Godand.
Bedömning
Enligt 2 kap. 1 § kommunallagen får en kommun och ett landsting själva ta hand om
sådana angelägenheter av allmänt intresse som har anknytning till kommunens eller
landstingets område eller deras medlemmar och som inte ska handhas enbart av
staten, en annan kommun, ett annat landsting eller någon annan. Kompetensreglerna
innebär att kommuner och landsting inte kan göra mer än vad som är stadgat i
svensk lagstiftning, hur vällovligt syftet än kan tyckas. Det är t.ex. förbjudet för en
kommun att ge stöd till enskild, såvida det inte finns lagstiftning som gör det möjligt
att ge stöd.
Möjligheten för udändska medborgare, EU-medborgare undantaget, att söka skydd
och asyl för att bosätta sig i Sverige regleras genom de lagar riksdagen antagit.
Migrationsverket är den myndighet som utifrån gällande lagstiftning prövar
ansökningar från personer som vill besöka, bo eller söka skydd i Sverige eller som vill
bli svenska medborgare.
Alla människor har rätten att få sina önskemål om att bo i Sverige prövade av
Migrationsverket. Eftersom det är en statlig uppgift är det en verksamhet som inte
ryms inom en kommuns allmänna kompetens enligt bestämmelsen i 2 kap. 1 §
kommunallagen. Till följd av detta ligger det uppdrag som förslagsställarna föreslår
utanför Region Godand uppgifter.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00
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E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

~Regiont;
~Gotland

•

~Region
Gotland

mr

90

MEDBORGARFÖRSLAG
Till

Regionfullmäktige i
Region Gotland
62181 VISBY

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

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

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

[8]

D

Förslagsställare ffi.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan le
iII att ditt f6
g inte kan behandlas som ett medborgarförslag.

Postadress
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E-postadress
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Medborgarfårslag

Låt Edward Snowden få fristad på Gotland
Den amerikanske "visselblåsaren" Edward Snowden lär aldrig kunna återvända till sitt
hemland USA. Inte efter de avslöjanden han gjort om de massövervakningar som NSA, den
nationella säkerhetsmyndigheten genomför. Nu sitter han i Ryssland och kunde inte
personligen närvara för att ta emot det pris som Right Livelihoodstiftelsen tilldelat honom, för
att han "med stort mod och skicklighet har avslöjat en statlig övervakning av hittills oanad
omfattning som ägt rum utanför demokratisk kontroll och i strid med grundläggande
medborgerliga rättigheter".
Inför prisceremonin för Snowden höjdes röster för att Sverige skulle låta honom resa in på ett
säkert och fritt sätt för att ta emot priset. Det uttalades också förhoppningar om att han skulle
kunna få asyl i Sverige.
Vi anser att Region Gotland aktivt skall agera för att Snowden skall kunna lämna Ryssland
och erbjudas en fristad på Gotland. Skriv till regeringen! Skynda på ett hithämtande av
honom.
Det är ett initiativ som ligger helt i linje med de ambitioner som tidigare funnits att Gotland
skall bli en fristad för förföljda författare .
...

Region Gotland har nu ett tillfälle att visa att den här ön står får demokrati och mänskliga
rättigheter. Erbjud Edward Snowden fristad på Gotland. lian har avslöjat hur National
Security Agency ägnat sig åt massiv olaglig övervakning av tele- och datatrafik runt om i
världen. För det avslöjandet förtjänar han all respekt och en fristad. Det tycker vi att han skall
få på Gotland.

-rfr ...
.>

Upplysningens dag; Luciadagen 2014.

al

i11~~~·

~ ~~~
..

Eva Sjöstrand

Vi undertecknare är f d ordföranden för Gotlands Joumalistdistrikt, tillika
yttrandefrihetsfundamentalister och påhejare av civilkurage.
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Ledningskontoret

f

1 (1)

Ärendenr RS 2014/7q(
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Veronica Hermann

Datum 6 maj 2015

Regionstyrelsen

Motion. Från vårdcentral till hälsocentral med lätta kut i Hemse.
Förslag till beslut
Motionen avslås.
Bakgrund
Lena Grund (FP) har i en motion föreslagit regionfulltnäktige att Region Godand:
• bereder väg för bildandet aven lättakut med röntgenutrustning i Hemse
• tar ett helhetsgrepp och går från vårdcentral till hälsocentral för att bygga
attraktivitet i tiden
Hälso- och sjukvårdsnämnden har behandlat motionen och avstyrker den eftersom
bildandet aven lättvårdsakut inte bedöms vara ändamålsenligt på grund av litet
patientunderlag och att det inte skulle leda till en patientsäker och effektiv vårdkedja.
Frågan om namnet på öns vårdcentraler har behandlats under hälso- och sjukvårdens
strukturutredning och hälso- och sjukvårdsnämnden fattade beslut om att inte ändra
.
namnet på Godands vårdcentraler från vårdcentral till Hälsocentral,
2014-12-16 § 568.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen arbetar med åtgärder för att öka attraktiviteten i
primärvården. Det görs dels utifrån beslutspunkt 25 i struktur 2015: "Utforma
strategier för att ytterligare öka primärvårdens attraktionskraft som arbetsplats."
Utöver detta fattade Hälso- och sjukvårds nämnden beslut om att förvaltningen får i
uppdrag att starta en utredning avseende tillskapande aven utbildningsenhet för STläkare i Visby, 2015-02-10 §20. Detta som ett led i att öka rekryteringsmöjligheten till
primärvården. Att få fler läkare till vårdcentralerna är en av de viktigaste strategierna
för att öka attraktiviteten i primärvården.
Bedömning
Ledningskontoret delar hälso- och sjukvårdsnämndens uppfattning att avslå
motionen.

---

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 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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REGION GOTLAND

PROTOKOLL
Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2015-03-25

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

2015-03-11

HSN § 31 Yttrande avseende motion - Från vårdcentral till
hälsocentral med lättakut i Hemse
HSN 2015/28 Motion
HSF Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvården avstyrker motionen.

Bakgrund Au § 24
Lena Grund (FP) föreslår i motion till Regionfullmäktige att en lättakut med
röntgenutrustning tillskapas i Hemse och att Hemse vårdcentral i samband med detta
byter namn till Hemse Hälsocentral. Detta som ett led i att öka attraktiviteten för
primärvården.
Hälso- och sjukvårdens bedömning är att bilda en lättakut på Hemse vårdcentral med
en mindre portabel röntgen inte är ändamålsenligt då patientunderlaget som skulle
vara aktuell för denna mindre röntgen är litet och det inte skulle leda till en
patientsäker och effektiv vårdkedja.
I Strukturutredningen var uppdraget även att överväga namnbyte från vårdcentral till
Hälsocentral. Hälso- och sjukvårdens bedömning är att i stället för att lägga tid och
kraft på själva namnbytet, fokusera på arbetet med den hälsofrämjande hälso- och
sjukvården. Hälso- och sjukvårdsnämnden fattade 2014-12-16 beslut om att inte
ändra namnet på Gotlands vårdcentraler från vårdcentral till Hälsocentral § 568.

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden avstyrker motionen med bifogad motivering
Expedieras:
Regionfullmäktige

11
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Ärendenr: HSN 2015/28
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukv§rdsförvaltningen
Yvonne Skovshoved, ekonomichef

Datum 13 februari 2015

Hälso- och sjukvärdsnämnden

Yttrande motion avseende lättakut i Hemse
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden avstyrker motionen med nedanstående
motivering.
Bakgrund

Lena Grund (FP) föreslår i motion till Regionfullmäktige att en lättakut med
röntgenutrustning tillskapas i Hemse och att Hemse vårdcentral i samband
med detta byter namn till Hemse Hälsocentral. Detta som ett led i att öka
attraktiviteten för primärvården.
Hälso- och sjukvårdsnämndens synpunkter och bedömning

Under 2014 har ett intensivt arbete pågått inom Hälso- och sjukvården med att
ta fram utvecklingsplanen "Struktur 2015". I utredningen arbetade en grupp
med frågor kring det akuta omhändertagandet av patienter och en annan
arbetsgrupp arbetade med frågan om primärvårdens uppdrag. Ingen av
arbetsgrupperna har lyft fram att fler utbudspunkter med röntgenutrustning
skulle vara ett mer effektivt sätt att arrangera vården.
Tekniken inom radiologi har utvecklats mycket de senaste åren.
"Röntgenutrustning" kan vara allt från en mindre portabel slätröntgen till en
avancerad datortomograf eller magnetkamera. Hemse vårdcentral har inte en
byggnad som lämpar sig, vara strålskyddsmässigt eller i övrigt lokalmässigt, för
en större röntgenutrustning. Detta innebär att alternativet till begreppet
röntgenutrustning som är möjlig att placera i vårdcentralens lokaler är en
mindre typ av portabel slätröntgen.
Med det utbud som idag finns inom radiologi med olika typer av
röntgenundersökningar är det långt ifrån alltid som en vanlig slätröntgen är det
alternativ som lämpar sig bäst. Vilken röntgen som anses mest lämpad avgör
den läkare som skriver remissen till röntgen alternativt radiologen. Med stor
sannolikhet skulle en inte obetydlig andel av patienter som skulle söka Hemse
lättakut med misstänkt fraktur ändå behöva åka vidare till lasarettet i Visby.
Detta skulle enbart förlänga tiden innan patienten blev omhändertagen.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post registrator_hsn@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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Hälso- och sjukv§rdsförvaltningen

Ärendenr HSN 2015/28

Region Gotland

Även för att ta bilder med en enklare portabel slätröntgen krävs kompetens för
att bilderna ska bli bra och kunna granskas på rätt sätt. Den bästa kompetensen
för att ta röntgenbilder finns på röntgen på lasarettet. Det skulle vara svårt för
personalen på vårdcentralen med litet patientundedag, och med misstänkta
frakturer på olika delar av kroppen, att upprätthålla en sådan kompetens.
Bilderna ska sedan tolkas aven radiolog och vid fraktur, i de flesta fall,
behandlas aven ortoped. Dessa kompetenser finns ej tillgång till på
vårdcentralen.
Hälso- och sjukvårdens bedömning är att bilda en lättakut på Hemse
vårdcentral med en mindre portabel röntgen inte är ändamålsenligt då
patientunderlaget som skulle vara aktuell för denna mindre röntgen är litet och
det inte skulle leda till en patientsäker och effektiv vårdkedja.
I Strukturutredningen var uppdraget även att överväga namnbyte från
vårdcentral till Hälsocentral. Enkät lades ut på internet till befolkningen och
särskild enkät skickades ut till primärvårdens medarbetare med frågan om
förväntningarna på vården förändrades om ett namnbyte skulle ske. Hälso- och
sjukvårdens bedömning är, baserat på bland annat inkomna enkätsvar, att i
stället för att lägga tid och kraft på själva namnbytet, fokusera på arbetet med
den hälsofrämjande hälso- och sjukvården. Hälso- och sjukvårdsnämnden
fattade 2014-12-16 beslut om att inte ändra namnet på Gotlands vårdcentraler
från vårdcentral till Hälsocentral §568. Att som motionsställaren föreslår göra
detta för endast en vårdcentral med annat uppdrag än övriga vårdcentraler
bedöms inte ändamålsenligt.
Beslutspunkt 25 i "Struktur 2015" heter just "Utforma strategier för att
ytterligare öka primärvårdens attraktionskraft som arbetsplats." En första
redovisning är gjort till Hälso- och sjukvårds nämnden och arbetet med att
utforma strategierna och genomföra dessa pågår. Utöver detta fattade Hälsooch sjukvårdsnämnden 2015-02-10 beslut om att förvaltningen får i uppdrag
att starta en utredning avseende tillskapande aven utbildningsenhet för STläkare i Visby §20. Detta som ett led i att öka rekryterings möjligheten till
primärvården. Att få fler läkare till vårdcentralerna är en av de viktigaste
strategierna för att öka attraktiviteten i primärvården.
Hälso- och sjukvården anser att dessa båda uppdrag från nämnden är det som
förvaltningen främst ska kraftsamla kring när det gäller primärvårdens
attraktivitet.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
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Motion
Till fullmäktige Region Gotland
Lättakut/hälsocentral i Hemse
I redovisning fr Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott i nov 2014 skrivs om strategier för att
öka primärvårdens attraktionskraft som arbetsplats.
Situationen idag är att det är svårt att bemanna alla läkartjänster i primärvården på ön. Gäller även
distriktssköterskor, psykologer och medicinska sekreterare. Detta är också en nationell trend.
I rapporten sammanfattas det strategiska arbetet med nämnande av de avgörande faktorerna för att
skapa en attraktiv primärvård sålunda:
•

Rekrytera och behålla

•

Växling av arbetsuppgifter

•

Tydliga uppdrag

•
•

Ledarskap
Medarbetarskap e-hälsa/IT-stöd

Folkpartiet Liberalerna har i budget avsatt medel för inköp av röntgenutrustning till vårdcentralen i
Hemse för att på så sätt kunna skapa en lätta kut. Vi finner att bildandet aven lättakut också skulle
bidra till att göra vårdcentralen till en mer attraktiv arbetsplats med ett utvidgat omhändertagande
av de vårdsökande. En större utväxling av arbetsuppgifter enl punkterna ovan.
Det finns definierade projekt gällande medicinteknisk utrustning i den strategiska planen för HSN för
2017-2019 och fortlöpande investeringspotter för samma ändamål. Nya regler för strålskydd gäller
from 1/1 2015 och det skall då avgöras om investeringar skall göras i ny apparatur el uppgraderingar
av bef. Det vore lägligt att då bedöma om ngn form av röntgenutrustning kan införskaffas för Hemse.
För effektivisering och kostnadsminskningar i lasarettsvården och för satsning på
landsbygdsutveckling.
Att arbeta klokt ekonomiskt i det dagliga arbetet ger en bra bas i byggandet av högre attraktionskraft
för medarbetarna och skulle också ge möjligheter till utvecklingspotential för dem.
I Hemse idag bedrivs också förebyggande vård med levnadsvanemottagning, screening, ordination av
motion i st f medicin, försök med sköterskedriven hjärtsviktsvård mm.
Folkpartiet Liberalerna finner därför att man skulle kunna ändra benämning på vårdcentralen till
Hemse Hälsocentral för att tydligt markera förebyggande arbete mot god hälsa och att det är helhet
man erbjuder medborgarna och därmed också skapar en attraktivare arbetsplats.
Med hänvisning till ovanstående yrkar jag att Region Gotland
•

bereder väg för bildandet aven lätta kut med röntgenutrustning i Hemse

•

tar ett helhetsgrepp och går från vårdcentral till hälsocentral för att bygga attraktivitet i tiden

Hemse 2014-12-14
Lena Grund FP

Ledningskontoret

Ärendenr KS 2011/244
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Samhällsbyggnadsenheten

Datum 22 maj 2015

Regionstyrelsen

Miljöprogram och socialt program Visborg
Förslag till beslut



Regionstyrelsen föreslår Regionfullmäktige att godkänna miljöprogram
och socialt program för Visborg, liktydigt med Hållbarhetsprogram för
Visborg.

Sammanfattning

Ledningskontoret arbetade under 2011 fram ett övergripande miljöprogram
och ett socialt program för stadsdelen Visborg. Programmet beskriver visioner
både på områden Regionen har rådighet över och på områden där respektive
byggherre har rådighet.
Programmet har utgjort en visionär grund för arbetet med strukturplanen för
Visborg (RS 2015/183) och de två dokumenten bör ses som en helhet. De
operativa målen för det kommande detaljplanearbetet inom stadsdelen, som
ska säkra de övergripande politiska målsättningarna för stadsdelen uppfylls,
formulerade i den fördjupade översiktsplanen för Visby samt i direktiv för
arbetet med stadsbyggnad inom Visborgsområdet, återfinns därför i
strukturplanen som obligatoriska målformuleringar.
När det gäller miljöegenskaper respektive byggherre har rådighet över styrs
dessa bland annat av Boverkets byggregler, BBR. Lagstiftningen har nyligen
skärps för att förtydliga att kommuner inte får ställa krav utöver BBR, varken
som krav för att få delta vid markanvisningar eller i samband med bygglov.
Byggföretagens egna ambitioner sträcker sig ofta längre än BBR, vilket
branschen kan visa genom att använda sig av de på området etablerade
miljöcertifieringssystemen.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Ärendenr KS 2011/244

Region Gotland

Bakgrund

Regionstyrelsen beslutade 2011-02-17 att ledningskontorets förslag för
utvecklingen av Visborgsområdet ska gälla med en rad förändringar, vilka finns
inarbetade i ”Direktiv för arbetet med stadsbyggnad inom Visborgsområdet”,
KS 2010/290-21. I ledningskontorets tjänsteskrivelse heter det att
”Det är av stor vikt att intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet
förverkligas i utbyggnaden av Visborgsområdet. Ambitionen är att Visborg skall utvecklas
till en stadsdel med hög miljöprofil och med en utformning av bostäder, grönområden och
mötesplatser som samverkar till att skapa en god livsmiljö för alla kategorier av människor.
I detta ligger bland annat skapandet av en infrastruktur med miljöanpassade
transportsystem, lättillgängliga och attraktiva gång- och cykelstråk samt tillgång till
bostadsnära grönområden för naturupplevelser, fysisk aktivitet och rekreation. I skapandet
av den goda livsmiljön ingår även utbyggnaden av den sociala infrastrukturen med förskolor,
skolor, äldreomsorg och annan allmän liksom kommersiell service för livets olika skeden.
Här är kvalitet och tillgänglighet centrala begrepp i målet att skapa en trygg och attraktiv
livsmiljö.”
I regionstyrelsens beslut fick ledningskontoret bland annat uppdraget att
utarbeta förslag till ett övergripande miljöprogram och ett socialt program.
Uppdraget tolkades så att det inte förelåg något hinder att arbeta med både det
ekologiska och det sociala perspektivet i ett och samma program.
Arbetsnamnet blev därför Hållbarhetsprogram för Visborg, vilket används
genomgående i denna skrivelse.
Programmet arbetades fram i huvudsak under 2011 av en för ändamålet bildad
arbetsgrupp bestående av Harald Gröttvik, Eva Werkelin, Sven Hedlund, Jan
von Wachenfeldt, Cora Juniwik och Jonas Nilsson (projektledare). Arbetet
skedde i nära dialog med dåvarande plan- och bostadskommittén och
rapporterades 9 juni, 6 september respektive 6 december 2011.
Vid rapporteringen 6 december 2011 lyfte ledningskontoret två centrala frågor.
Dels var det svårt att komma vidare i programarbetet när konturerna till
stadsdelens fysiska struktur ännu var relativt vaga. Mål som skapandet av en
infrastruktur med miljöanpassade transportsystem, lättillgängliga och attraktiva
gång- och cykelstråk samt tillgång till bostadsnära grönområden för
naturupplevelser, fysisk aktivitet och rekreation kunde inte nås i ett
programarbete, utan krävde en strukturplan. Arbetet med en sådan startade
som ett separat projekt inom Visborgsprojektet (RS 2011-02-17 §49), men
drabbades av förseningar. Först i januari 2013 fanns ett färdigt direktiv och
arbetet har därefter genomförts under ledning av planarkitekt Eva Werkelin.
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Ledningskontoret

Ärendenr KS 2011/244

Region Gotland

Dels var det också nödvändigt att undersöka hur Visborgsområdet skulle
förhålla sig till Region Gotlands miljöbyggprogram, Program för miljöanpassat och
resurseffektivt byggande, antaget 2003 (KS §277). Detta program, som hade både
obligatoriska och frivilliga miljökrav för allt bostadsbyggande på Gotland,
nämndes inte i beställningsdirektivet (KS 2010/290) och det var därför
nödvändigt att se över kravnivåerna i detta program.
Under utredningsuppdrag som följde, stod det klart att regeringen förberedde
en skärpning av lagstiftningen i syfte att ytterligare klarlägga rollfördelningen
mellan stat och kommun när det gäller byggprocessen. På Gotland hade
visserligen inte miljöbyggprogrammet tillämpats som det var tänkt – som ett
obligatoriskt villkor kopplat till markanvisningen –, men eftersom mycket
tydde på att lagen skulle skärpas på just denna punkt blev det tämligen
meningslöst att vidareutveckla ett system med tvingande regler. Av samma skäl
blev det också meningslöst att fastställa obligatoriska kravnivåer i
hållbarhetsprogrammet för Visborg på de områden Region Gotland inte hade
rådighet över.
Ledningskontoret gjorde i april 2012 bedömningen att det bästa alternativet var
att upphäva Program för miljöanpassat och resurseffektivt byggande och istället
uppmuntra byggbranschen till ett frivilligt användande av de
miljöcertifieringssystem som etablerats inom byggbranschen.
Regionfullmäktige upphävde programmet 2013 (Rf §64).
Avsikten har hela tiden varit att strukturplanen och Hållbarhetsprogram för
Visborg ska presenteras samtidigt. Strukturplanen är idag klar för politisk
behandling (RS 2015/183). Det har inneburit att förändringar i omvärlden
gjort att vissa bärande idéer som fanns när hållbarhetsprogrammet kom till
hunnit bli inaktuellt, bland annat resonemanget kring att skapa ett separat
miljöklassningsprogram för stadsdelen. Programmet har i möjligaste mån
uppdaterats till det regelverk som gäller våren 2015, se vidare under
”bedömning”.
Programmet består av tre delar. En introduktion (del A), en övergripande del
med vision och mål för stadsdelen (del B) samt åtta mer avgränsade delar (del
C) kring energi, materialflöden, transporter och rörelsemönster, inomhusmiljö,
grönstruktur och biologisk mångfald, boendeformer, mötesplatser och
tillgänglighet samt hälsa och fysisk aktivitet.
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Ärendenr KS 2011/244

Region Gotland

Bedömning

Under de förhållandevis få år som gått sedan Hållbarhetsprogrammet togs
fram har mycket förändrats. Plan- och bygglagen har skärpts för att hindra
kommuner att ställa tekniska egenskapskrav och en ny lag kring markanvisning
har tillkommit. Boverkets byggregler har hunnit ändrats flera gånger, bland
annat har energikraven skärpts och en fjärde klimatzon tillkommit. Det
övergripande syftet från regeringens sida har varit att undanröja så många
hinder som möjligt för bostadsbyggande i Sverige.
En del kommuner har aviserat att man kommer hålla fast vid sina egna
miljöbyggprogram för att driva på marknaden. Andra är mer villrådiga och vet
inte hur man ska hantera den förtydligade spelplanen. Klart är att det inte finns
något juridiskt stöd för kommuner att i samband med markanvisning ställa egna
krav utöver BBR på byggnaders tekniska egenskaper eller, för den delen, andra
åtgärder i närmiljön som inte har stöd i lagstiftningen.
Ledningskontoret gör den samlade bedömningen att programmet fyllt sin
funktion som visionär grund för arbetet med strukturplanen. De operativa
målen för det kommande detaljplanearbetet inom stadsdelen, som ska säkra de
övergripande politiska målsättningarna för stadsdelen uppfylls, återfinns i
strukturplanens båda delar som obligatoriska målformuleringar. De två
dokumenten kan och bör ses i ett helhetsperspektiv. De allra flesta av dessa
mål rör områden Regionen har rådighet över.
Ett av få områden i hållbarhetsprogrammet som inte behandlas vidare i
strukturplanen är området inomhusmiljö. Förklaringen till detta är
resonemanget ovan; det finns inga möjligheter att tvinga byggföretagen att ta
extra hänsyn utöver lagen. På frivillig basis kan dock Region Gotland, t ex vid
markanvisning, uppmuntra bygg- och fastighetsbolagen att bygga så
miljöanpassat som möjligt och visa detta genom att använda de idag vedertagna
certifieringssystem (se RS 2012/240) som nu finns inom branschen.
Ledningskontoret bedömer att det ursprungliga uppdraget är slutfört.
Det följduppdrag som tillkommit under tiden, Rs 2013 §126, inväntar
färdigställandet av Säveskolan respektive sporthallen som underlag till den
konsekvensanalys kring miljöcertifiering som beställts av regionstyrelsen.
Ledningskontoret

Per Lindskog
t.f. regiondirektör
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Ledningskontoret

Samhällsbyggnadsenheten

Ärendenr KS 2011/244
Handlingstyp Program
Datum 22 maj 2015

Hållbarhetsprogram för Visborg
Övergripande miljöprogram samt socialt program för utvecklingen av
Visborgsområdet.

1. Visborg – en stadsdel i utveckling

Visborgs historia, fysiska och juridiska förutsättningar i form av
ägarförhållanden, fastighetsindelning, befintligt vägnät och bebyggelse, geologi,
topografi med mera samt de planförutsättningar som området ges i Fördjupad
översiktsplan för Visbyområdet 2025 finns översiktligt beskrivet i denna, samt i
”Visborg utvecklingsplan (2008-06-03) och upprepas därför inte i detta
program.
Inledningsvis kan konstateras att den förväntade befolkningsutvecklingen på
Gotland i allmänhet och Visby i synnerhet är den avgjort mest styrande faktor
för i vilken takt exploateringen av Visborg kommer att ske.
Exploateringstakten påverkar en mängd faktorer, där man generellt kan säga att
en långsam utbyggnadstakt ofta gör vissa kapitalintensiva satsningar dyra, och
investeringar på miljöområdet utgör härvidlag inget undantag. Ett ofta använt
exempel är anläggningar och transportnät för hämtning av avfall
(sopsugssystem), som kräver ett stort antal anslutna hushåll för systemet ska bli
billigare än traditionell hämtning med bil vid varje fastighet.
En hög exploateringstakt, å andra sidan, möjliggör genomgripande
investeringar i infrastruktur och andra delar av den fysiska miljön, som i många
år framåt kommer att styra vilken sorts liv stadens innevånare i framtiden
kommer att leva.
En analys av den gotländska bostadsmarknaden och marknadsförutsättningarna för Visborg har beställts av projektgruppen för Visborg och resulterat
i en marknadsanalys1. Rapporten har arbetat med tre scenarier när det gäller
befolkningsutveckling och bostadsbehov. ”Normal” – baserad på faktisk
1

Analys av den gotländska bostadsmarknaden och marknadsförutsättningar för
utvecklingsområde Visborg. NAI Svefa 2011.
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befolkningsutveckling sedan 1968, ”Program” – baserad på
bostadsförsörjningsplanens prognos samt slutligen ”Vision 2025” – baserad på
det regionala utvecklingsprogrammets vision. I kalkylerna antogs att Visborg
under överskådlig tid kommer att utgöra hälften av den utbyggnad av bostäder
som sker på Gotland. Boendetätheten har satts till 2,0/bostad och totala
antalet bostäder inom Visborgsområdet till cirka 3 500.
I tabellen nedan redovisas några nyckeltal för de tre scenarierna.
Scenario

Normal
Program
Vision 2025

Befolkningsnetto
2011–2025
+ 1 302
+ 4 755
+ 7 731

Behov bostäder
2011–2025 (st.)
651
2 378
3 866

Exploateringstid
Visborg (år)
165
45
30

Som framgår av tabellen varierar exploateringstakten kraftigt. Oberoende av
vilken väg befolkningsutvecklingen på Gotland tar, kommer utbyggnadstakten
för Visborgsområdet att vara lång eller till och med mycket lång. Kalkylerna
kompliceras av det faktum att det under åren 2000–2010 byggts 1 667 bostäder
på Gotland samtidigt som befolkningsnettot för samma period är minus 143
personer. Den gotländska bostadsmarknaden är med andra ord speciell och det
är svårt att göra säkra antaganden.
Även om vision 2025 skulle uppfyllas, som allmänt betraktas som den
snabbaste tänkbara tillväxten med ett plusnetto på drygt 550 personer om året
fram till 2025, skulle utbyggnaden av Visborg pågå i ungefär 30 år. Under så
lång tid kommer hållbarhetsaspekten kontinuerligt att förändras och måste
därför tillåtas att gång på gång revideras och arbetas in i detaljplaneprocessen.
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2. Programmets syfte och användning

Syftet med detta program framgår av regionstyrelsens beslut 2011-02-17, då
man beslutade att ledningskontorets förslag för utvecklingen av
Visborgsområdet skulle gälla med en rad förändringar, vilka finns inarbetade i
”Direktiv för arbetet med stadsbyggnad inom Visborgsområdet”, KS
2010/290-21. I ledningskontorets tjänsteskrivelse heter det att
”Det är av stor vikt att intentionerna i den fördjupade översiktsplanen för
Visbyområdet förverkligas i utbyggnaden av Visborgsområdet. Ambitionen är att
Visborg skall utvecklas till en stadsdel med hög miljöprofil och med en utformning av
bostäder, grönområden och mötesplatser som samverkar till att skapa en god livsmiljö
för alla kategorier av människor. I detta ligger bland annat skapandet av en
infrastruktur med miljöanpassade transportsystem, lättillgängliga och attraktiva gångoch cykelstråk samt tillgång till bostadsnära grönområden för naturupplevelser, fysisk
aktivitet och rekreation. I skapandet av den goda livsmiljön ingår även utbyggnaden
av den sociala infrastrukturen med förskolor, skolor, äldreomsorg och annan allmän
liksom kommersiell service för livets olika skeden. Här är kvalitet och tillgänglighet
centrala begrepp i målet att skapa en trygg och attraktiv livsmiljö.”
I regionstyrelsens beslut fick ledningskontoret uppdraget att utarbeta förslag till
ett övergripande miljöprogram och ett socialt program för stadsdelen.
Uppdraget har tolkats så att programmets främsta syfte är att utgöra en
visionär grund för det kommande arbetet med strukturplan och detaljplaner.
Uppdraget tolkades vidare så att det inte förelåg något hinder att arbeta med
både det ekologiska och det sociala perspektivet i ett och samma program.
Arbetsnamnet har därför varit Hållbarhetsprogram för Visborg.
Socialt perspektiv
De övergripande målsättningarna på det sociala området har varit att få ett
helhetsperspektiv och en samordnad planering för att öka förutsättningarna för
en attraktiv och hållbar utveckling nu och i framtidens Visby. Det vill säga att
de sociala aspekterna ska ges lika stor betydelse i fysisk samhällsplanering som
till exempel bebyggelseutveckling och trafikplanering. I Översiktsplanen för
Gotland anges det att social hållbarhet ska omfatta perspektiven trygghet,
jämställdhet, tillgänglighet och delaktighet. För att förstärka arbetet med sociala
frågor krävs ett tvärsektoriellt arbete mellan olika verksamheter och
kompetenser. Detta måste ske inom Regionen, men också mellan Regionen
och förenings- och näringslivet och med medborgare.
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Metoder såsom sociotopkartering, barnhälsokonsekvensanalyser,
hälsokonsekvensbeskrivning, genom vardagslivskartläggning och
medborgardialog är exempel på metoder och verktyg i det arbetet. Inriktningen
kan därför vara att – för att förstärka människors hälsa och välbefinnande i
samhällsplaneringen utifrån de sociala perspektiven – förbättra tvärsektoriellt
arbete och samverka över sektorsgränser. Vidare ska delaktighet och inflytande
genomsyra hela planeringsprocessen så att erfarenhet och kunskap ökar till
fördel för hälsoaspekten.
Miljöperspektiv
Eftersom ett övergripande program inte kan täcka alla detaljer har många
kommuner mer eller mindre detaljerade egna miljökrav, vars funktion är att
styra prestanda, materialval och fysisk utformning när det gäller bebyggelsens
miljöprestanda och egenskaper i den omedelbara närmiljön på kvartersmark.
Det finns exempel på kommunala så kallade miljöbyggprogram som varit
framgångsrika. Malmö och Lund har tillsammans med Lunds universitet och i
nära dialog med byggbolag och ägar/förvaltningsbolag tagit fram det
gemensamma Miljöbyggprogram SYD, som tillämpas för att styra
nybyggnation av bostäder – och även i vissa fall lokaler – i hållbar riktning på
all kommunal mark. Genom att ta fram miljöbyggprogram i dialog med
byggbolag och ägar/förvaltningsbolag är chansen stor att kravnivåerna hamnar
rätt, arbetssättet accepteras och att alla känner delaktighet i de övergripande
målen.
Det finns dock många problem med att använda miljöbyggprogram. De kräver
resurser i form av anställda för att sammanställa byggtekniska krav, metoder
för verifiering och granskning av byggföretagens dokumentation.
Erfarenheterna från bl a Malmö och Lund är att det i slutet av processen ändå
saknas resurser till kontroll och uppföljning av de ambitionskontrakt som
upprättats med varje exploatör. Om sådan kontroll skulle utföras, uppstår
frågan vad man ska göra om man upptäcker avvikelser. Eftersom åtagandena
bygger på frivillighet, har exempelvis en byggnadsnämnd inga lagliga
möjligheter att inte utfärda slutbevis om det skulle vara så att exploatören inte
fullföljt vad som avtalats.
Miljöbyggprogram fungerar förutsätter också ett högt byggtryck och en
konkurrenssituation mellan olika exploatörer, eftersom systemen går ut på att
den exploatör som lovar att bygga mest miljöanpassat får markanvisning.
Inte helt oväntat har statsmakterna reagerat på dessa system och sett dem som
hinder för ett effektivt byggande. Under arbetet med hållbarhetsprogram för
Visborg stod det relativt tidigt klart att regeringen förberedde en skärpning av
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lagstiftningen i syfte att ytterligare klarlägga rollfördelningen mellan stat och
kommun när det gäller byggprocessen.
Frågan om Region Gotlands miljöbyggprograms, Program för miljöanpassat och
resurseffektivt byggande (antaget av KF 2003-12-15), vara eller inte vara blev därför
högst aktuell. Region Gotlands miljöbyggprogram utreddes av
ledningskontoret som ett separat uppdrag (se RS 2012/240). Programmet hade
sedan tillkomsten enligt uppgift inte tillämpats som det var tänkt, dvs. som en
obligatorisk samling villkor kopplat till markanvisningen. Eftersom mycket
tydde på att lagen skulle skärpas på just denna punkt blev det tämligen
meningslöst att vidareutveckla ett system med tvingande regler. Av samma skäl
blev det också meningslöst att fastställa obligatoriska kravnivåer i
hållbarhetsprogrammet för Visborg på de områden Region Gotland inte hade
rådighet.
Ledningskontoret gjorde i april 2012 bedömningen att det bästa alternativet var
att upphäva Program för miljöanpassat och resurseffektivt byggande och istället anta en
egen policy att användande av miljöcertifieringssystem som etablerats inom
byggbranschen, dels uppmuntra byggbranschen på Gotland till ett frivilligt
bruk av dessa system. Regionfullmäktige upphävde programmet 2013 (Rf §64).
ledningskontoret gavs i uppdrag att utreda frågan om miljöcertifiering.
PBL ändrades 1 januari 2015. Enligt 8 kap 4 a § PBL får inte en kommun
”ställa egna krav på ett byggnadsverks tekniska egenskaper vid planläggning, i
andra ärenden enligt denna lag eller i samband med genomförande av
detaljplaner. Om en kommun ställer sådana egna krav, är dessa krav utan
verkan.”
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3. Systemavgränsningar

Idag visar erfarenheterna att en del av den miljöpåverkan vårt boende har kan
minska kraftigt, som exempelvis klimatpåverkan från bostädernas
energiförbrukning. Med hjälp av extra isolering, isolerande fönster,
värmeåtervinning ur ventilationsluften, energieffektiv belysning och vitvaror
och en mängd andra åtgärder kan husen bli mycket energieffektiva. Rent
tekniskt är det inte några större problem och inte heller ekonomiskt, eftersom
de extra investeringarna betalar sig på sikt.
Generellt kan man säga att så länge man strikt avgränsar sig till själva
byggnaderna och dess närmiljö kan mycket göras med idag känd teknik. Sätter
man däremot in byggnaderna i sitt sammanhang och tittar på stadsdelen
interaktioner med den omkringliggande staden och det försörjande omlandet
(som idag till stora delar är globalt) ökar svårighetsgraden. Det finns visserligen
tekniska lösningar på många delproblem, men egentligen handlar utmaningarna
om att åtgärda de ”inbyggda” systemfelen, fel som inte i första hand kan lösas
med några få, tekniska åtgärder.
Två ofta använda exempel på system som inte fungerar tillfredsställande är
näringscirkulationen mellan stad och land samt vägtransporter av varor och
människor. I avloppssystemen blir värdefulla näringsämnena kontaminerade av
tungmetaller/kemikalierester, vilket gör att kväve och fosfor med flera
näringsämnen under överskådlig framtid kommer att fortsätta hamna i havet
och på deponier istället för att återföras till åkern.
Ett annat exempel är vägtrafiksystemet, som i Sverige till ungefär 90 procent
drivs av fossila bränslen med stark klimatpåverkan som följd. Den kedja som
startar med oljeutvinning och slutar som fordonsrörelser är också påfallande
ineffektiv. På vägen påverkar detta system också sin omgivning på alla nivåer;
lokalt, regionalt och globalt.
Med ny teknik kan man som sagt visserligen åstadkomma förbättringar, men
den här typen av systemfelen är ändå svåra att angripa i stadsdelsutvecklingsprojekt. Den enklaste, smidigaste och kortsiktigt billigaste lösningen är att
integrera den nya stadsdelens system i stadens redan befintliga. Det krävs mod
och mycket engagemang för att våga göra egna, separata lösningar för en ny
stadsdel. Det vanligaste är att tekniska spetslösningar först bara prövas i form
av komplement, i ett begränsat antal hus som vanligtvis ansluts även till de
befintliga systemen för t ex avlopp, el- eller värmeförsörjning.
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För Visborgs del är det viktigt att våga pröva nya tekniska lösningar på
hållbarhetsområdet, och då också våga pröva lösningar som syftar till att
åtgärda systemfel. Målsättningen bör vara att stadsdelen genererar något eller
några projekt som även på nationell nivå ligger i den absoluta framkanten av
utvecklingen. Sådana spetsprojekt kräver nästan undantagslöst mycket resurser
och det är därför angeläget att byggföretag och markägarna i form av Regionen
och de privata företagen i ett så tidigt skede som möjligt söker
samarbetspartners. Vilka dessa spetsprojekt kommer att bli måste arbetas fram
genom en dialog med många olika intressenter. Generellt bör varje
stadsdelsutvecklingsprojekt ta fasta på vad som är unikt för den aktuella platsen
och utveckla dessa värden. För Visborgs och Gotlands del är det naturligt att
vidareutveckla redan existerande hållbarhetsprojekt kring exempelvis lokal
energiproduktion eller fossilfria lokaltransporter.
De följande programområdena har valts ut för att de utgör ett urval av de
viktigaste faktorerna som går att påverka på stadsdelsnivå. Det är ett första
urval och ingenting hindrar att man längre fram lägger till nya. Visborg
kommer att byggas ut under lång och det enda som är säkert är att efterfrågan
på miljöanpassade lösningar, som samtidigt gynnar sociala och ekonomiska
faktorer, hela tiden kommer att öka.
Åtgärder för att begränsa klimatpåverkan och anpassningar till ett förändrat
klimat har avsiktligt inte gjorts till egna områden, utan är faktorer som ska
beaktas inom samtliga områden.
Ett perspektiv som inte heller finns med är det ekonomiska. Precis som
ekologisk och social hållbarhet är ekonomisk hållbarhet en förutsättning för att
de två övriga och vice versa (i ett system starkt påverkat av människan). Det
ekonomiska perspektivet är dock i mindre grad än de andra tydligt fysiskt knutet
till stadsdelen. Det finns många exempel på hur stadsdelsprojekt och
stadsförnyelseprojekt blivit ekonomiska draglok i den regionala ekonomin och
ökat den ekonomiska och sociala hållbarheten i samhället. För Visborgs del är
det viktigt att utvecklingen av stadsdelen harmonierar med det regionala
utvecklingsprogrammet Vision 2025. Något varaktigt ”Visborgsprojekt”
kommer med stor sannolikhet inte existera efter juni 2015, då strukturplan,
hållbarhetsprogram och andra delprojekt inom Visborgsprojektet
slutrapporteras och utbyggnaden av stadsdelen går in i (det redan påbörjade)
detaljplaneskedet.
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4. Vision och övergripande mål

Under de följande avsnitten presenteras inledningsvis vision och övergripande
mål för stadsdelen, därefter målbilder för olika områden som exempelvis
energi, transporter, mötesplatser etc. En del av dessa områden har Region
Gotland rådighet över, andra inte. Under stadsdelens långa utbyggnadstid
kommer gränserna för vad som är möjligt att göra kontinuerligt ändras; både
lagstiftningsvägen och som frivilliga åtaganden.

4.1 Övergripande mål för den regionala utvecklingen på Gotland
De övergripande målen för den regionala utvecklingen på Gotland finns
beskrivna i det regionala utvecklingsprogrammet Vision 2025, där mål inom
folkhälso- respektive miljöområdet utgör två av de fem övergripande målen:
–
–

Gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet
Gotland är en världsledande ö-region i miljö- och klimatfrågor.

Bostäder är speciella ur miljösynpunkt. Bostäder står för tre fjärdedelar av den
energi vi hänför till bebyggelsen i Sverige, kommersiella lokaler en fjärdedel 2.
Byggnader har lång livslängd, det går oftast lång tid mellan genomgripande
renoveringar, nyproduktion är mycket kostsam etc. Det gör att det är viktigt att
diskutera bostäder ur ett livscykelperspektiv. Den som enbart diskuterar
markpriser och byggkostnader förbiser lätt att några få procent på
produktionskostnaderna i syfte att exempelvis spara energi har en relativt
snabb återbetalningstid, speciellt jämfört med byggnadens tekniska livslängd.
Region Gotlands övergripande Miljöprogram för Ekokommun Gotland innehåller
under fokusområde 4b ett särskilt avsnitt om livsmiljö och god bebyggd miljö.
Strategier som nämns är
•
•

•

2

Bebyggd miljö, service och infrastruktur för transporter utvecklas med
syfte att stödja en livsstil som gynnar hållbar utveckling.
Utsläpp till luften begränsas genom teknikval och aktivt miljöarbete för
att inte bidra till skador på människors hälsa, natur, kulturarv eller ökad
klimatpåverkan.
Vid ny- och ombyggnation utformas bebyggelse så att den blir så
miljöanpassad och energieffektiv som möjligt utifrån vad känd teknik
och befintliga byggnader medger.

Gullberg, Höjer, Pettersson. Bilder av framtidsstaden. Symposion, 2007.
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•

•

Material återanvänds eller återvinns. Restavfall och avfallets farlighet
minskas genom informationsinsatser och tekniklösningar. Avfallet tas
om hand på ett ekologiskt hållbart sätt.
De bebyggda miljöerna skall erbjuda en hög andel grönområden och
naturområden så att andelen hårdgjorda ytor begränsas och allmänna
grönområden bevaras och utvecklas. Träd sparas i stor utsträckning vid
bildandet av grönområden och tätortsnära skog.

Sammantaget anger det regionala utvecklingsprogrammet och
miljöprogrammet en hög ambitionsnivå på miljöområdet när det gäller
kopplingen till byggande och boende.
4.2 Socialt perspektiv
Gotlands vision är att gotlänningarna har bra hälsa och mår bäst i landet. Hälsa är
centralt för en hållbar samhällsutveckling och för människors välbefinnande.
Hur vi människor mår påverkas av olika faktorer som till exempel
uppväxtvillkor, utbildning, arbetsliv, kultur och fritidsutbud, socioekonomiska
villkor, bostadsförhållande och fysiska miljöer. Ansvaret för att skapa dessa
hälsofrämjande miljöer, där människor får möjligheter och förutsättningar att
ta kontrollen över sin livsmiljö, delas givetvis mellan individen själv och den
offentliga-, ideella och privata sektorn. Kärnan i Region Gotlands arbete för en
hållbar samhällsplanering är att samverka brett mellan olika professioner och
utveckla processer där den fysiska miljöns utformning utifrån delaktighet,
jämställdhet, tillgänglighet och trygghet står i fokus.
Det finns tydliga skillnader i hälsa mellan olika grupper. Personer med låg
utbildning eller låg inkomst har en kortare medellivslängd och uppger en sämre
hälsa än den övriga befolkningen. När det gäller barn så råder de inte över sina
levnadsomständigheter och är därför särskilt utsatta när skillnader i sociala
förhållanden påverkar deras förutsättningar för en god hälsa. Risken för
dödlighet bland barn och unga är 30 procent högre i socioekonomiskt svaga
grupper jämfört med i starka. För att kunna minska ojämlikheten i hälsa är det
därför viktigt att sätta människan i centrum och särskilt ta hänsyn till grupper
som är kräver särskild omsorg i den fysiska planeringen; barn och ungdomar,
personer med funktionsnedsättning och äldre. Tillgängligheten till olika platser
avgör exempelvis om barn själva kan ta sig till skolan eller till platser för
fritidsaktiviteter eller utevistelse. Kan äldre och personer med funktionshinder
ta sig till olika servicefunktioner eller grönområden? Gäller jämställda villkor
när kvinnor/män och flickor/pojkar rör sig i det offentliga rummet?
Befolkningen i Sverige och på Gotland blir allt äldre och mer samhällsinriktade
insatser behöver förberedas och utvecklas för att skapa förutsättningar för ett
gott åldrande. På Gotland beräknas antalet personer över 80 år uppgå till drygt
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4 800 år 2025. Satsningar på livsmiljöer och levnadsvanor har visat sig ha
positiva effekter på äldres hälsa och är dessutom mycket kostnadseffektiva. Ett
exempel kan vara närhet till grönområden där äldre kan röra sig fritt och känna
sig trygga.
4.3 Vision om Visborg som en hållbar stadsdel med människan i centrum
I utvecklingsplanen för Visborg (2008-06-03) finns ett att antal utgångspunkter
för stadsdelen: En sådan är att skapa bostäder och miljöer som vänder sig till
alla. Visborg ska inte utvecklas till en segregerad stadsdel för enbart människor
med god ekonomi utan även kunna erbjuda attraktiva prisvärda bostäder för
ungdomar och andra grupper med begränsade ekonomiska resurser. Barn,
ungdomar och äldre samt människor med funktionshinder utgör prioriterade
grupper.
En miljömässig utgångspunkt är att ”…skapa en bebyggd miljö där närservice
och infrastruktur utvecklas med syfte att stödja en livsstil som gynnar en
hållbar utveckling. Planeringen skall utgå från att bilberoendet skall minska till
förmån för miljövänliga kollektiva kommunikationer och attraktiva cykel- och
gångstråk.”// ”Bebyggelsen skall utformas så att den blir så miljöanpassad och
energieffektiv som möjligt.”
Det kan ändå vara värt att uppmärksamma att det kan finnas en potentiell
målkonflikt mellan att bygga ”för alla” och ”så miljöanpassat och
energieffektivt som möjligt.” Den senare formuleringen specificerar att man
ska välja de allra bästa lösningarna, men eftersom nyproduktion idag är dyr och
långtgående miljö- och energianpassning inte gör initialkostnaderna lägre, finns
en potentiell målkonflikt om man samtidigt har kravet att kunna erbjuda
boende för alla.
1994 var den genomsnittliga byggkostnaden för ett flerfamiljshus i
Sverige omkring 10 200 kr/m2 (Boverket). Femton år senare var den
genomsnittliga byggkostnaden för flerfamiljshus i länsområde III (med
storstäder undantagna), som Gotland tillhör, 23 028 kr/m2 (2009), vilket
innebär en ökning med 126 procent. Riksgenomsnittet (även inkl.
storstadsregionerna) var 2010 30 067 kr/m2.

Vilken samlad ambitionsnivå som ska väljas på stadsdelens hållbarhetsprofil är
därför viktigt att klarlägga, liksom att få en uppskattning om hur mycket
merkostnaden blir för olika nivåer av miljöanpassning, både på fastighets- och
stadsdelsnivå.

11 (23)

Till resonemanget måste också kopplas hur mycket av individernas
miljöbelastning som beror av bostadens/systemens tekniska
egenskaper/standard och hur mycket som beror av innevånarnas egen livsstil.
Erfarenheterna från Hammarby Sjöstadsprojektet i Stockholm har visat att de
tekniska systemlösningarna inte räckt till för att uppnå alla delar av de operativa
inriktningsmålen. I klartext menas att det är de boende som påverkar
energiförbrukning, val av transportmedel och materialflöden i området och i
slutändan alltså står för en mycket stor del av utfallet av stadsdelens
miljöprestanda.
Den personliga miljöbelastningen är alltid kopplad till den personliga
konsumtionsnivån/livsstilen, som i sin tur styrs av en rad faktorer. Till de
viktigaste hör ålder, familjesituation, bostadens och eventuell bil/bilars
miljöprestanda, intresse/motivation, den personliga ekonomin samt inte minst
kön.
Vi belastar kort sagt miljön olika mycket under livets olika faser. Bostadens
miljöprestanda och den fysiska miljöns utformning (cykelmöjligheter,
kollektivtrafikutbud med mera) kan förstärka eller utjämna detta mönster.
Det skulle kunna legitimera att samhället aktivt planerar för att det byggs inte
bara olika typer av bostäder (friliggande, radhus, flerfamiljshus etc.), att dessa
har olika upplåtelseformer (eget ägande, bostadsrätter, hyresrätter), olika standard
utan också olika miljöprestanda, där ”golvet” givetvis utgörs av byggreglerna,
BBR. Under den fas när man belastar miljön lite, till exempel som student, kan
bostaden ha måttliga miljöprestanda. Under den livsfas när man har högre
inkomst och belastar miljön mer, behöver bostadens miljöprestanda vara högre
för att i någon mån kompensera för det större ekologiska fotavtryck man då
lämnar.
I och med att alla miljöåtaganden utöver BBR är frivilliga från det
bostadsbyggande/ bostadsförvaltande företagets sida, blir resonemanget i
någon mån teoretiskt. Bostadens miljöprestanda kan och bör lyftas fram som
en konkurrensfördel, utan att för den skull bli exkluderande när det gäller
prisnivå.
Unga vuxnas behov av bostäder kan tas som ett exempel. Gruppen är en
prioriterad grupp, då Gotland har en jämförelsevis lägre andel unga mellan 2036 år. Här finns utgångspunkten, enligt utvecklingsplanen för Visborg, att
”kunna erbjuda attraktiva prisvärda bostäder för ungdomar och andra grupper
med begränsade ekonomiska resurser”. Möjligheten bör därför öka för denna
grupp att kunna söka och finna en bostad på lika villkor som övriga grupper.
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En hållbar stadsutveckling ska prägla bostadsområdet Visborg. Det bör
kännetecknas av att hänsyn ska tas till olika gruppers behov, att
förutsättningarna ökar för goda livsvillkor och att möjligheter till delaktighet
främjas. Höga produktionskostnader för nyproducerade bostäder kan därför
medföra en socioekonomisk boendesegregation i området. De grupper som
har svaga ekonomiska förutsättningar kommer få små möjligheter att förvärva
en bostad på Visborg. Det är därför viktigt att belysa alla tänkbara aspekter och
värderingar i det fortsatta arbetet för att Regionens vilja att skapa en ur miljöoch social synpunkt hållbar stadsdel blir verklighet.

4.4 Barnperspektiv
Barns rätt till säkra och trygga utemiljöer blir också allt viktigare i en urban
framtid. Barn är de främsta brukarna av utemiljön men använder inte miljön
som vuxna. De har egna syften, åsikter och erfarenheter om den vardagsnära
naturen. Däremot har barns synpunkter och kunskaper om utemiljöer som
lekredskap eller social mötesplats sällan eller aldrig tagits med i fysisk planering.
För närvarande finns det små eller inga ambitioner alls när det gäller att varje
bostadsmiljö ska vara anpassad till barns behov. Dock görs en mer allmän
inriktning sig gällande att den offentliga bebyggda miljön ska vara tillgänglig för
alla, och då också för barn. En attraktiv vardagsnära grön miljö främjar
barnens psykiska, sociala samt fysiska och motoriska utveckling. Studier visar
att barn på naturrika förskolor har bättre motorik och koncentrationsförmåga,
färre sjukdagar och är friskare än på naturfattiga förskolor. Barns utemiljöer
för lek och fysisk rörelse önskar de också helst ha i närheten av hemmet. När
så samhället bygger bort gröna ytor för lek och rörelse genom att exempelvis
planera för trafikbarriärer har det en stor betydelse för dem. För att få in
barnperspektivet i samhällsplaneringen måste de få bli mer delaktiga i
beslutsprocesser som rör deras egna miljöer. Barn är de som är bäst
kvalificerade att göra de bedömningarna. För en långsiktigt hållbar utveckling
behövs en ökad förståelse hur barns utemiljöer används, fungerar och vilken
roll platsen spelar för deras behov. Inför utvecklingen av den nya stadsdelen
Visborg är en barnhälsokonsekvensanalys en metod som kan vara relevant.
Här lyfts de frågor som är av vikt för barn och fokus är inställt på deras behov
och verklighet.
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5. Målbild energi

Energiområdet är centralt i alla stadsdelsutvecklingsprojekt, både när det gäller
renoverings- och nybyggnation. Tack vare en mycket snabb utveckling på
området finns det idag vanliga flerfamiljshus utan traditionellt värmesystem,
något som för kort tid sedan betraktades som mer eller mindre omöjligt att
bygga. Den uppskattade kostnadsökningen som lågenergitekniken fört med
uppskattades exempelvis i kvarteret Sjöliljan i Visby (se faktaruta) till omkring
tre procent av de totala byggkostnaderna.
GotlandsHems tre punkthus i kvarteret Sjöliljan i Visby förbrukar
cirka 51 kWh/m2 och år, vilket är under en tredjedel så mycket energi
som den genomsnittliga förbrukningen i hela GotlandsHems
fastighetsbestånd (159 kWh/m2 och år). Jämfört med dagens
byggnormer (2015) för nya hus är energiförbrukningen i dessa hus
drygt 60 procent av normen. Husen klassas som lågenergihus; på
grund av ett antal val, bland annat större fönsterytor, hamnade
husen strax över gränsen för att få kallas passivhus.

Visionen är att Visborgs flerfamiljsfastigheter inte ska kräva annat än ett
marginellt tillskott av energi för uppvärmning från fjärrvärmenätet. Solvärme
för tappvarmvatten och bidrag till uppvärmningen kan ställas som krav.
Man kan också tänka sig att ägarna till flerfamiljshusen måste ha en viss
installerad eller köpt andel förnybar elproduktion. Man kan välja mellan att ha
solelpaneler på tak (eller i en gemensam park där de vrids efter solen) eller
investera i vindkraft.
För en/tvåfamiljshus ska det finnas möjlighet att ansluta sig till fjärrvärmenätet,
men det kan troligtvis inte ställas som krav, eftersom det också måste vara
möjligt för passiv- och lågenergihus att helt avstå från anslutning.
Direktverkande elvärme får bara användas som ett begränsat komplement när
centralt värmesystem inte installeras, exempelvis genom en begränsning i
installerade effekt per ytenhet. Frågan är värmepumpar ska accepteras i
enfamiljshus är en svår fråga, speciellt om fastighetsägaren bara köper förnybar
el, med egen andelsvind har fjärrvärmen troligtvis svårt att konkurrera i pris.
All fastighetsrelaterad energi stadsdelen förbrukar ska vara förnybar,
stadsdelens byggnader ska vara klimatneutrala under driftsfasen, det kravet kan
givetvis utsträckas till hela byggnadens livslängd (dvs. inkl. byggande och
rivning/återvinning enligt LifeCycleCost-koncept), men det kräver i så fall
klimatkompensationsåtgärder.
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6. Målbild materialflöden

Våra bostäder är en flödesnod i samhället; en mycket stor del av allt som
produceras i samhället passerar förr eller senare en bostad och omvandlas från
vara/resurs till restprodukter i olika former. Det gäller vatten (dricksvatten och
nederbörd blir till dag- och avloppsvatten), näring (inflödet av mat, utflödet av
restnäring), kort- och långlivade produkter (förpackningar, textilier, möbler,
vitvaror, kemikalier, läkemedel, elektronik, metaller/batterier, övriga prylar etc.
som i varierande grad återanvänds/energiutnyttjas). Man får inte glömma bort
att trots återvinning är de flesta flöden i samhället linjära, och slutar som avfall
och föroreningar i olika former.
Det är viktigt att ta ett samlat grepp kring alla stadsdelens olika flöden, sätta in
dessa i ett systemperspektiv och på bästa sätt länka in stadsdelen i de idag
existerande återanvändningssystem som finns och – där så är möjligt –
förbereda stadsdelen för morgondagens. Strategin kommer inte att vara unik;
det handlar om att i tur och ordning minska produktion och konsumtion,
reducera avfallsmängderna, återanvända, materialåtervinna och först slutligen
energiutnyttja.
Sedan lång tid tillbaka är kretslopp i det närmaste självklart som teoretisk
grundmodell, men nackdelen är att kretsloppen oftast bygger på långa
transporter, vilket gör inte alltid gör dem självklara ur miljösynpunkt för ett
glest befolkat land som Sverige. För Gotlands del, med sin ytterst
klimatpåverkande godstransportkedja, ställs problematiken på sin spets.
Visborgs bör ha en högre ambition än resten av Gotland. Stadsdelen ska kunna
gå före och utgöra testområde för nya system att samla in och återvinna både
fraktioner och produkter. Det ska vara lätt och bekvämt att sortera. För att det
ska bli verklighet måste man kunna lämna de vanligaste vardagsfraktionerna i
bostadens omedelbara närmiljö. Det kräver troligen en integrering av dagens
avfallssystem och förpackningsinsamling. De system som utvecklas måste utgå
från att bilberoendet i samband med avfall och återvinning ska minska.
Produkter som fortfarande kan ha ett värde för någon annan ska kunna lämnas
i ett centralt beläget återbrukshus, där även andra vanliga fraktioner som
returförpackningar, batterier, kemikalier, läkemedel, elektronik med mera ska
kunna lämnas. Först när man har skrymmande eller helt uttjänta produkter ska
man behöva ta sig till en återvinningsstation eller beställa hämtning.
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Den stora frågan är hur målen ska formuleras när det gäller de svårlösta flöden
som idag inte fungerar tillfredsställande i samhället, t ex kring
näringscirkulationen mellan stad och land. Stadsodling (och andra former av
närhetsprinciper i kretsloppen, t ex återanvändning av kläder/prylar) kan
visserligen upplevas som ”en droppe i havet” i sammanhanget, men är viktigt
att inte glömma bort. Det är viktigt att uppmuntra försök att åtgärda de svaga
länkar i kedjorna, eftersom de strukturer vi bygger in påverkar våra möjligheter
att göra rätt under lång tid framöver.

7. Målbild transporter och rörelsemönster

Både översiktsplanen och projektplanen är tydliga på punkten att Visborg inte
får bli en satellit till Visby utan att stadsdelen ska integreras med övriga staden.
Det ur dagens synvinkel perifera läget gör initialt detta svårt, speciellt för de
södra delarna av området som kommer att vara belägna upp till fem kilometer
från stadens centrum. Å andra sidan kommer exploateringen troligtvis att ske
norrifrån. De norra delarna kommer att få ett mer gynnsamt läge med ungefär
två och tre kilometer från Östercentrum. Längre fram (> 10 år) kommer också
en exploatering av villatomter att ske i södra delen av området, eftersom man
där kan dra nytta av befintliga anslutningar i Vibbleområdet.
Den stora utmaningen på transportområdet är att bygga Visborg utan att
biltrafiken ökar som i de trafikprognoser som gjorts. En ökning av biltrafiken
på det till stadsdelen anslutande vägarna är ofrånkomlig. Den prognostiserade
trafikökningen över exempelvis Toftavägen med nära 300 procent framstår
som oroväckande och försvårande för bland annat målen i miljöprogrammet
kring begränsad klimatpåverkan. Nästan hela denna ökning skulle räknas som
trafik genererad på grund av tillkomsten av Visborg, eftersom trafiken in till
staden från västra Gotland inte beräknas öka i lika hög grad.
För att skapa en positiv framtidsbild av området och visa på alternativ till bilen
är en snabb och högfrekvent kollektiv fossilfri trafikförsörjning mellan Visborg
och centrala Visby önskvärd, en förbindelse som måste upplevas som ”raka
spåret”.
Utvidgningen av Visby med en ny stadsdel bör ske så att det finns bra
anslutning och goda möjligheter till kollektivtrafik och cykel- och
promenadvänliga vägar. Gröna korridorer/stråk kan förebygga att stora
trafikleder som Toftavägen och Visbyleden blir barriärer mot den nya
stadsdelen. Om dessutom människor kan utnyttja de gröna korridorerna till att
rasta hunden och promenera blir platsen mer levande och fler människor är ute
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på gatorna under en större del av dygnet och det i sin tur skapar känslan av
tryggare miljö.
Erfarenhet visar att glesbebyggda, perifert placerade bostadsområden med
goda vägförbindelser ökar biltrafiken medan tätbebyggda, centrala
bostadsområden (som då oftast är konverterade hamn- eller industriområden)
med begränsad framkomlighet för bil och med få parkeringsplatser inte gör det
i motsvarande grad. Många stora och mellanstora städer har numera ambitiösa
mål när det gäller att få sina innevånare att använda cykel och kollektivtrafik i
stället för bil. Skälen är inte bara miljö- och folkhälsobetingade; bilköerna
bromsar storstädernas ekonomiska tillväxt. Köpenhamn har exempelvis målet
att hälften av stadens innevånare ska cykla till jobbet 2015.
Främsta sättet att motverka en ytterligare utglesning av Visby är att följa
utvecklingsplanens intentioner, dvs. se till att stadsdelen Visborg i så hög grad
som möjligt får ett ”eget liv”, vilket gör att behovet av transporter inte behöver
öka lika mycket. Det är viktigt att åstadkomma en väl avvägd blandning mellan
boende, skolor, arbetsplatser, service, rekreation och helst också nöjen i
stadsdelen. Förutsättningarna är goda med tanke på det stora antalet
arbetsplatser som redan finns, det blivande sport- och rekreationscentrumet
samt skola. Det är viktigt att detaljplanerna inte styr handel och annan service
enbart till externa lägen. Handel ska stimuleras att etablera sig längs huvudstråk
i stadsdelen, något som kommer att förstärka stadskänslan.
Inom stadsdelen ska gång och cykel vara det naturliga alternativet att ta sig
fram. Gång- och cykelvägarna ska vara gena, trygga, väl upplysta, ordentligt
skyltade, väl underhållna, utan onödiga nivåskillnader och hinder samt estetiskt
tilltalande. Av säkerhetsskäl bör gång- och cykeltrafik separeras i så hög grad
som möjligt. Separata cykelvägar gör det möjligt att dels cykla med högre
hastighet utan att utsätta fotgängare för faror, dels i framtiden tillåta trafik med
andra typer av lågfartsfordon (< 30 km/h), ett segment som för stadsmiljöer
troligtvis kommer att växa och utvecklas kraftigt. Just med tanke på den
mycket snabba tekniska utvecklingen på området, är det är viktigt att försöka
bygga in en flexibilitet i gaturummet, så att detta kan utnyttjas annorlunda i
framtiden.
Mellan Visborg och övriga Visbys stadsdelar är det ofrånkomligt att bilen
kommer att stå en stor del av transportarbetet, speciellt för varuinköp och för
att nå aktiviteter som inte finns inom stadsdelen. Bilen används mer än
varannan gång vi gör en s.k. huvudresa på Gotland (52 procent) 3, vilket är i
nivå med riksgenomsnittet. Bilpooler ska stimuleras och det är viktigt att ta
3

RES 2005-2006. Den nationella resvaneundersökningen SIKA 2007:19
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med denna faktor i planeringen av exempelvis p-platser. Boendeparkeringsplatser ska ha motorvärmar/ladduttag och även på besöksparkeringarna ska ett
visst antal p-platser ha möjlighet att ladda olika typer av fordon.
Det ska vara lätt att klara alla sina dagliga behov utan bil. För en detta ska vara
möjligt för exempelvis en barnfamilj eller rörelsehindrade personer krävs att
genomgående att planeringen tar hänsyn till detta. Det kan gälla allt från att
cykelparkeringsgaragen ska vara lätta att nå, erbjuda säker förvaring och ha
uttag för laddning av elcyklar/elmopeder. Integration mellan cykel och
kollektivtrafik är en annan viktig punkt.
Se vidare mål och/eller delmål ur andra program:
•

•
•
•

•

Målsättningen är att skapa ett sammanhängande huvudnät av
cykelvägar för att öka andelen cyklande av den totala fordonstrafiken
fram till år 2025 (riktlinjer Föp Visby, kap 3).
Cykelvägnätet ska utvecklas till en fungerande attraktiv, säker och trygg
helhet.
Nya gator utformas så att de ger upplevelse av rätt hastighet (riktlinjer
Föp Visby, kap 3).
Vid planering av nya bostäder inom staden ska målet vara att avstånd
till hållplats inom staden inte bör överskrida 200 meter (riktlinjer Föp
Visby, kap 3).
Det gotländska samhället underlättar och ger förutsättningar för
hälsosamma levnadsvanor (ur Folkhälsopolitiskt program).

8. Målbild inomhusmiljö

Som boende påverkas man av en rad faktorer som har med bostadens fysiska
och kemiska miljö att göra. Faktorerna, allt från dagsljusinsläpp till
ventilationens dimensionering och underhåll, planeras tidigt i byggprocessen.
När de väl är bestämda påverkar de inomhusmiljön under lång tid framöver
och är svåra och kostsamma att förändra. Flera faktorer kan samverka;
exempelvis halten emissioner från byggmaterial, inredning och lösöre hänger
samman med ventilationssystemets kapacitet och konstruktion. Den allt mer
”kemikaliserade” hemmiljön gör att de boende, i högre grad än tidigare, direkt
påverkar inomhusmiljön genom de produkter vi omger oss med. Till listan av
hälsopåverkande faktorer som rökning inomhus, städfrekvens,
hygienprodukter, hushållskemikalier, husdjur m.m. kan numera också läggas
kemikalier som exempelvis mjukgörare, ytbehandlingsmedel, flamskyddsmedel
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etc. som följer med in i bostaden med de produkter vi köper i form av möbler,
elektronik, kläder, skor, leksaker, textilier m.m.
Visionen är Visborgs bostäder och lokaler i ska erbjuda så sund inomhusmiljö
som möjligt där risken för hälsorelaterade problem som beror av bostaden som
”skal” betraktat är näst intill försumbar. Det gäller både nybyggda och äldre,
renoverade byggnader inom området i de fall de används som bostäder. Dock
finns stor variation när det gäller människors känslighet för damm, emissioner,
tobaksrök, allergen, elektromagnetiska fält etc. (inte minst det senare är ett
område där mycket kunskap återstår att inhämta). Markföroreningar och
eventuell förekomst av radon är ytterligare faktorer att ta hänsyn till. Det går
därför aldrig att ge några garantier att inomhusmiljön inte ger upphov till
någon reaktion hos någon enskild människa.
Efter många år med problem med fukt, flytspackel, mjukgörare och mögel har
byggbranschens kunskaper om byggmetoder och byggmaterial ökat kraftigt
sedan början av 1990-talet. De stora aktörerna på marknaden har nästan
undantagslöst system för att kvalitets- och miljösäkring av material och
metoder under byggprocessen. Det är därför naturligt att överlåta ansvaret för
inomhusmiljön helt och hållet på byggaren, och uppmuntra till ett frivilligt
bruk av miljöcertifieringssystem, som exempelvis den nordiska
miljömärkningen Svanen, som har en märkning för både en- och flerfamiljshus
som ställer krav på inte bara inomhusmiljön utan också husens energiprestanda
och många andra faktorer.
En annan aspekt är den som nämndes inledningsvis. På grund av den skenande
användningen av kemikalier, påverkar vi i högre grad än tidigare själva vår
inomhusmiljö genom de möbler och produkter vi köper till bostaden, och till
viss del även hur vi använder produkterna. Det är med andra ord svårt att
formulera exempelvis gränsvärden för olika kemikalier i inomhusmiljön,
eftersom dessa inte behöver härröra från byggmaterialet.
Beträffande offentliga och kommersiella lokaler bör grundkravet vara det
samma som för bostäder, nämligen att inomhusmiljön i sig ska vara så
beskaffad att risken för hälsorelaterade problem som beror av lokalen är
försumbar. Eftersom offentliga och kommersiella lokaler oftast är liktydligt
med arbetsplatser, faller inomhusmiljön där under arbetsmiljölagen.
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9. Målbild grönstruktur och biologisk mångfald

Visborg ska bli en tät men grön stadsdel. Eftersom karaktären på Visborgs
olika delområden kommer att skifta måste också grönstrukturen tillåtas göra
det. Genom att använda ett poängsystem där grönytefaktorn mäts som ett
genomsnittligt värde för hela tomtens yta, kan varje byggherre bestämma hur
de gröna komponenterna ska fördelas. Systemet gör det ändå möjligt att ställa
baskrav som att allt dagvatten ska ledas till gemensamma öppna system för
lokalt omhändertagande eller sätta ett tak för den procentuella delen
hårdgjorda ytor utan fogar på varje tomt.
Norra området och Regementsområdet kommer att vara relativt tättbebyggt
med kvartersstadskaraktär och hus på upp till 4-5 våningar. Här kommer ”det
gröna” i hög utsträckning att, förutom på gårdarna, återfinnas på tak, balkonger
och väggar, eftersom de obebyggda delarna av tomterna blir förhållandevis
små. I södra delen av stadsdelen, Trädgårdsstaden, där tätheten är lägre
kommer tomterna att vara större och erbjuda mer traditionell grönska på
marken, mer träd och anlagda rabatter. Bebyggelsen kring Visborgs slätt
kommer troligtvis att ligga någonstans mitt emellan. Det naturliga är att
grönytefaktorn tillåts variera allt efter vilken del av stadsdelen man befinner sig
i.
Samhällsplanering och insatser för att skapa goda förutsättningar för fysisk
aktivitet, lek och rörelse är ett led i hållbar utveckling. Vistelse i naturen har
positiv påverkan för såväl den psykiska som fysiska hälsan. Grönområden
främjar även socialt deltagande och samspelet mellan människor.
Visborgsområdet är rikt på natur och naturupplevelser. Men det kan finnas ett
behov av att se över hur man kan höja kvaliteten och hur och till vad området
används idag. För att göra rätt prioriteringar inför bebyggelse i området bör
man göra en bedömning av grönområdets olika karaktärer och kvalitéer.
De gemensamma parkytorna ska utformas så att den biologiska mångfalden
gynnas. Det gäller givetvis även tomtmark, men på de gemensamma parkytorna
kan mer detaljerade krav ställas t ex om det ska skapas/behållas/restaureras
någon speciell biotop och i så fall vilken (damm/öppna vattenytor, våtmark,
ängsmark, skog/lund etc.) Visborgsområdet har genom sin bakgrund som
militärt övningsområde goda förutsättningar.
Målsättningen är att ingen bostad var den än ligger i området ska ha längre än
300 meter till en grön oas för lek, promenader, bänkvila och högst 500 meter
till ett större parkområde med ”trädgårdskänsla” för bollspel, picnic, parklek,
spontanidrott etc. Slutligen ska varje bostad ha högst 1 km till närmaste
naturområde med en eller flera aktiviteter som bad, djurkontakt, evenemang,
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idrott/träning, egen odling, skridsko/skidor, ridning, sammanhängande
strövområde med ej anlagd natur. Här kommer det kommunala naturreservatet
Södra hällarna i väster och idrotts- och sportområdet i sydost väl till pass.
Ett urval redan existerande mål i plan- och styrdokument:
•

•
•

Avståndet från bostaden bör inte överskrida 300 meter. Dessa
grönområden måste för sin funktion vara ganska stora och det är
viktigt att de får vara kvar i sin helhet (riktlinjer föp Visby, kap 3).
Kulturella inslag i vardagen för äldre skall göras tillgängliga, liksom
möjlighet till fysisk aktivitet och utevistelse (ur äldrepolitiskt program).
RG ska medverka till att förutsättningar skapas för daglig motion och
aktiv fritid kan utövas av alla samt skapa trygga miljöer som t ex parker,
naturmarker, gång- och cykelvägar (ur fritidspolitiska programmet).

10. Målbild boendeformer

Ett mer blandat bostadsbestånd gör att avstånd mellan grupper med olika
villkor inte blir större än nödvändigt. Genom att göra bostäder tillgängliga för
äldre ökar möjligheten för ett ökat kvarboende och därmed att leva ett
självständigt liv. Behovet av särskilda boendeformer kan då förhoppningsvis
minskas. Detta ställer krav på närmiljön. Förutsättningar till basservice, grön
miljö, kollektivtrafik etc är avgörande för att många ska kunna klara sig på egen
hand.
Ett urval redan existerande mål i plan- och styrdokument:
•

•
•

Samarbeta med bostads- och byggföretag för att skapa ett varierat
utbud av boende som motsvara olika behov (ur äldrepolitiska
programmet).
Bostadsplaneringen för Visbyområdet ska erbjuda möjligheter till
attraktiva boendemiljöer för människor med olika behov.
Bra lokaliserade och lämpligt utrustade särskilda boendeformer är en
del av det attraktiva boendet (ur Föp Hela Visby kap 3).

11. Målbild mötesplatser och tillgänglighet

Planering av den offentliga miljön ställer också krav på ett jämställdhetsperspektiv
där man ger kvinnors och mäns erfarenheter av vardagsliv och arbete lika
värde i planeringsprocessen och utformningen av olika miljöer, inte minst det
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offentliga. Man kan se staden som en ram för vardagslivet. Social reproduktion
dvs. obetalt arbete är lika viktigt som produktion, lönearbete. Det handlar om
att inkludera resor, arbete, hushåll och hem och fritid och koppla det till
planeringsprocessen. Vardagslivet pågår dygnet runt året om. Det innebär att
social reproduktion inte ska ges en underordnad roll i den fysiska planeringen.
Begreppet tillgänglighet rymmer en rad olika faktorer, bl a fysiska barriärer,
nåbarhet, närhet och kollektivtrafikförsörjning. God tillgänglighet till t ex
livsmedel är viktigt för äldres möjlighet till kvarboende. Gång- och cykelvägar
som leder till området bör vara välplanerade. Gröna mötesplatser där
människor kan samlas fyller en viktig funktion som främjar känslan av
delaktighet.
Ett urval redan existerande mål i plan- och styrdokument:
• Kvinnors och mäns, flickors och pojkars villkor utvecklas för
jämställda och lika möjligheter att forma sina liv och delta i
samhällsutvecklingen (ur Folkhälsopolitiskt program)
• Platser för lek- och spontanidrott ska integreras och vara naturliga
mötesplatser i Visbys bostads- och grönområden (ur Föp Hela Visby,
kap 3)
• Aktivt påverka samhällsplaneringen så att äldres behov tillgodoses (ur
äldrepolitiska programmet).

12. Målbild hälsa och fysisk aktivitet

Som individ påverkas vi hur vår omgivning ser ut. Våra förutsättningar att välja
hälsosamma levnadsvanor bygger på hur den byggda miljön kan skapa
stödjande strukturer för ett aktivt liv. Detta är inte enbart intressant ur ett
hälsoperspektiv utan även intressant ur ett miljömässigt perspektiv.
Visborgsområdet har stora förutsättningar för att bli ett attraktivt område för
såväl boende som näringsliv. Människor är mer fysiskt aktiva om de lätt kan ta
sig till grönområden och om det finns en säker infrastruktur för gång och
cykling. Genom att skapa en god tillgång av öppna gång- och cykelvägar med
belysning motverkas även känslan av otrygghet. Om närmiljön dessutom
uppfattas som estetiskt attraktiv ökar den fysiska aktiviteten och kan bidra till
ett ökat socialt kapital och engagemang för platsen. Detta är inte minst viktigt
för barn, äldre och personer med funktionsnedsättning som är beroende av en
väl fungerande infrastruktur för att få samma möjligheter till att göra bra val i
vardagen som främjar hälsa och motverkar sjukdom. Solljus, luft, tillgängliga
utemiljöer och natur samt fysisk aktivitet ökar välmåendet hos dessa grupper
som bör prioriteras i den fysiska planeringen.
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13. Från vision till genomförande

Som uttryckts tidigare anser ledningskontoret att Hållbarhetsprogram för Visborg i
första hand ska utgöra en visionär grund för arbetet med strukturplan för
stadsdelen. Strukturplanen kommer att kunna sätta operativa mål för det
kommande detaljplanearbetet inom stadsdelen, mål på områden Region
Gotland har rådighet över. De operativa målen ska säkra att de övergripande
politiska målsättningarna för stadsdelen uppfylls. De två dokumenten –
Hållbarhetsprogram för Visborg samt Strukturplan – direktiv för arbetet med
stadsbyggnad inom Visborgsområdet 2015–2025 – kan och bör därför ses som en
helhet.
Mål som Region Gotland inte har rådighet över, kommer att i dialogform
kommuniceras med de privata exploateringsföretag som kommer att bjudas in
till markanvisningar och bebygga området. Ett frivilligt bruk av
miljöcertifiering kommer att uppmuntras.
Hållbarhetsprogram för Visborg ägs av regionstyrelsen och förvaltas av
ledningskontoret. Programmets giltighetstid är beroende av vilket
tidsperspektiv kommande strukturplan kommer att få. Förslagsvis bör de två
dokumenten ha samma giltighetstid.
Programmet arbetades fram i huvudsak under 2011 av en för ändamålet bildad
arbetsgrupp bestående av processchef Harald Gröttvik, planarkitekt Eva
Werkelin, stadsarkitekt Sven Hedlund, planeringsstrateg Jan von Wachenfeldt,
folkhälsostrateg Cora Juniwik och ekostrateg Jonas Nilsson (projektledare).
Arbetet skedde i nära dialog med dåvarande plan- och bostadskommittén och
rapporterades 9 juni, 6 september respektive 6 december 2011. Programtexten
genomgick en mindre revidering inför strukturplanens politiska behandling i
maj 2015.
Eftersom utbyggnaden av Visborg efter strukturplanens antagande med stor
sannolikhet går in i ett linjearbete, finns idag inga kända resurser avsatta för att
hålla Hållbarhetsprogram för Visborg uppdaterat och/eller göra specifika
uppföljningar eller utvärderingar.
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Ordlista

Sociotopkartering – invånarnas erfarenhet och beskrivning av de sociala och
kulturella förhållandena på en plats, stråk eller grönområde.
Barnkonsekvensanalys – en metod för att på ett systematiskt sätt belysa hur
barn och unga påverkas av ett beslut och att pröva och beskriva vilka åtgärder
och utformningar som är de bästa för barn.
Hälsokonsekvensbeskrivning – en beskrivning som syftar till att bidra med
kunskap om de samlade hälsoeffekterna inför politiska beslut som rör vissa
berörda grupper eller befolkningen i stort.
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(2008)
Gotlands kommun. Program för miljöanpassat och resurseffektivt byggande,
(2003)
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(2008).
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Ärendenr RS 2015/183
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Datum 25 maj 2015

Regionstyrelsen

Strukturplan för Visborgsomrädet 2015-2025
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att förslag till strukturplan för Visborgsområdet
överlämnas till de politiska partierna för diskussion. Eventuella skriftliga
synpunkter bör vara inlämnade tillledningskontoret senast i månadsskiftet
augusti/ september. En sammanställning av synpunkterna skall därefter
redovisas på regionstyrelsens arbetsutskott i början av oktober för vidare dialog
inför framtagandet av det slutliga planförslaget.
Bakgrund

I den fördjupade översiktsplanen för Visbyområdet 2025 (KF § 172/2009)
fastställdes ramarna för den framtida utvecklingen av Visborgsområdet. Totalt
_" redovisas en potential på 4000 nya bostäder och 40 000 kvm verksamhetsyta.
Uppdraget att ta fram en strukturplan utgår från givna direktiv (I(S § 49/2011).
Planens syfte är att fungera som en ledstjärna och styrdokument för stadsbyggnaden i Visborgsområdet under den kommande 10-årsperioden. En
central utgångspunkt är att utvecklingen av Visborgsområdet skall präglas aven
hög miljöprof:tl och skapandet att goda livsmiljöer ur ett socialt perspektiv.
Bebyggelseutvecklingen under det kommande decenniet koncentreras till den
norra delen av Visborg och till det före detta regementsområdet. Strukturplan
2015-2025 redovisar upp till 800 nya bostäder med en blandning av olika
upplåtelseformer. Planen redovisar även förslag på utbyggnadsordning och
beräknade kostnader för planerade exploateringar liksom riktlinjer som stöd
för kommande detaljplaner och markanvisningar.
Arbetet med att ta fram planen har bedrivits på bred front. Fyra grupper har
arbetat med var sin fördjupningsdel 411

Att leva och verka i Visborg

411

Att röra sig i Visborg

411

Tekniska system samt hälsa och säkerhet

411

Fördjupning delområden

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post registrator-mhn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Region

Gotland
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Planhandlingen består av två delar, ett sammanfattande "plan förslag" som
behandlar genomförandet och de ekonomiska konsekvenserna av ett genomförande samt en fördjuprungsdel med en detaljerad redovisning av de fyra
gruppernas arbeten.
Arbetet med framtagandet av strukturplanen har skett under en lång tidsperiod
där dialogen med olika aktörer - politiker, tjänstemän, myndigheter, fastighetsägare och exploatörer varit en viktig del i ide- och förankringsarbetet. Så har
dialogmöten skett med fastighetsägare, Byggmästarföreningen, GodandsHem,
Riksbyggen m fl. Redovisningar i form av lägesrapporter har regelbundet gjorts
till plan- och bostadskommitten. I mars genomfördes även en workshop med
berörda nämnders presidier och tjänstemän från de berörda förvaltningarna.
De synpunkter som kom fram under workshop en har sammanställts och
redovisats för regionstyrelsens arbetsutskott och utgör ett av underlagen i
arbetet med strukturplanen.
Bedömning

När förslaget till strukturplan redovisades för regionstyrelsens arbetsutskott i
maj efterfrågades en bättre förankring när det gäller dialogen med politiker och
exploatörer i framtagandet av det slutliga förslaget. Ledningskontoret fick
därför i uppdrag att utreda och ge förslag till former för dels det politiska
deltagandet dels för berörda exploatörers deltagande i planeringsprocessen.
Ledningskontoret föreslår därför att förslaget till strukturplan för Vis borgsområdet överlämnas till de politiska partierna för diskussion. Eventuella
skriftliga synpunkter bör vara inlämnande tillledrungskontoret senast i
månadsskiftet augusti/ september. En sammanställning av synpunkterna
kommer därefter att redovisas på regionstyrelsens arbetsutskott i början av
oktober för vidare dialog inför framtagandet av det slutliga planförslaget.
Strukturplanen kommer, förutom att fungera som direktiv för genomförandet
av planen, också att vara ett utmärkt marknadsföringsdokument för att locka
exploatörer och andra intressenter i samband med markanvisrungstävlingar och
inför framtagandet och genomförandet av kommande detaljplaner.

Ledningskontoret

Per Lindskog
T f regiondirektör

Ärendenr RS 2015/339

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 20 maj 2015

Regionstyrelsen

Köpekontrakt för Othem Havstruten 1
Förslag till beslut

Regionstyrelsen godkänner upprättat förslag till köpekontrakt med Per-Henrik
och Malin Swärd angående försäljning av Othem Havstruten 1 för 310 000
kronor.

Bakgrund

Rubricerade fastighet ligger i Slite, ca 100 meter från hamnen. Tomten är
obebyggd och omfattar 1571 kvm. Detaljplanen medger bostad och handel i
två plan. Någon byggrätt i kvm finns inte angiven utan begränsas av tomstorlek
och parkeringsbehov mm.

Över fastigheten går regionens VA-ledningar vilka har skyddats med servitut.
Byggrätten påverkas inte av detta eftersom ledningarna ligger inom område
som inte får bebyggas, s.k. prickmark i detaljplanen.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-tn/bn/mhn@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 2015/339

Region Gotland

Fastigheten var 2013 utlagd för försäljning via mäklare, inledningsvis med
utgångspriset 700 000 kr. Inget av de då inkomna buden låg i närheten av detta
pris varför försäljningen avbröts. Efter att avtal med ny mäklare tecknats 2014
lades fastigheten ånyo ut till försäljning, denna gång med utgångspriset 500 000
kr. När mäklaren nu summerar budgivningen i bifogade budlista finns endast
ett inkommet bud - ett bud på 300 000 kronor.
Översiktlig ekonomisk redovisning av affären
• Taxerat värde är 230 000 kronor, vilket ska motsvara 75% av
marknadsvärdet. Det teoretiska marknadsvärdet kan därför beräknas
till ca 307 000 kronor.
• Det bokförda värdet är 14 100 kronor.
• Mäklararvodet är 4,5% av försäljningspriset, dvs 13 950 kr (exklusive
moms)
Bedömning

Det inkomna budet är inte nivå med de förhoppningar som ställts upp inför
starten av försäljningsprocessen, men då försäljningen skett i full konkurrens
görs bedömningen att betalningsviljan för området inte är högre och att det
inkomna budet får anses vara skäligt. För att köpeskillingen åtminstone ska
motsvara ett taxerat markvärde uppräknat till teoretisk marknadsvärdesnivå har
köparna föreslagits höja sitt bud till 310 000 kr, vilket de också accepterat.
Köpekontrakt har därför upprättas med Per-Henrik och Malin Swärd med
tillträdesdag 2015-07-31.

Ledningskontoret

Per Lindskog
t.f. regiondirektör

Bilagor
Bilaga 1. Köpehandlingar mm
Bilaga 2. Budlista

2 (2)
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SÄLJARE
Region Gotland
Visborgsallen 19, 621 81 Visby
KÖPARE
Malin Swärd
Kronbrunnsgatan 4, 624 48 Slite
malin.sward@gmail.com
Perhenrii< Swärd
Kronbrunnsgatan 4, 624 48 Slite

Andel: 1/1

212000-0803

Andel: 1/2

770727-3509
070-935 58 08

Andel: 1/2

700930-3210

KÖPEOBJEKT
Fastigheten Gotland Othem Havstruten 1
ÖVERLATELSEFÖRKLARING

Säljaren överlåter och försäljer härmed ovannämnda fastighet till köparen.
KÖPESKILLI NG
Överlåtelsen sker mot en överenskommen köpeskilling:

*HTREHUNDRATIOTUSEN KRONOR"" (310 000 kr)
TILLTRÄDESDAG
2015-07-31, eller annat datum enligt överenskommelse.
§1 BETALNING AV KÖPESKILLING

Köparen betalar köpeskillingen till säljaren på följande sätt:
Betalar handpenning 2015-05-15
Betalar kontant på tillträdesdagen

31000 kr
279000 kr
310000 kr

Summa köpeskilling
På tillträdesdagen ska likvidavräkning upprättas. Om lån som ska övertas minskat på grund av
amortering ska kontantlikviden ökas i motsvarande mån.
§2 INTECKNINGAR OCH PANTBREV

• att fastigheten på tillträdesdagen är intecknad till: O kronor
• att fastigheten på tillträdesdagen inte är pantsatt
§3 RÄTTIGHETER OCH BELASTNINGAR

Säljaren garanterar
• att fastigheten endast belastas eller har förmån av följande servitut, nyttjanderätter, ledningsrätter,
utmätnings- eller kvarstadsanteckningar:
Servitut och nyttjanderättel'
Nr
0980IM-13/873 - 1

Typ
Avtalsservitut SE BESKRIVI\III\IG

Inskrivningsdag
2013-02-01

Vidare finns ett muntligt avtal mellan Region Gotland och Ska nova gällande den teleledning som ligger
undel' den prickade marken på fastigheten.

Norra Hansegatan 18, 621 41 Visby
T 0498-20 22 80, F 0498-21 06 30

gotland@erasweden.com
www.erasweden.com
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§4 FASTIGHETENS SKICK

Fastigheten utgörs aven obebyggd tomt som överlåts i det skick den är på kontraktsdagen om inte
annat överenskommits.
Belysningsstolpen på tomten kommer att lämnas kvar. Elledningen kommer att kapas vid
fastighetsgränsen.
För denna fastighet gäller ej kommunens kl'av på byggnation inom två år.

§S ANSVAR FÖR SKADA

Skadas eller försämras fastigheten mellan kontraktsdagen och tillträdesdagen ansvarar säljaren för
skadan eller försämringen om den beror på säljarens vanvård. på att säljaren orsakar denna eller om den
beror på olyckshändelse som ingen av parterna kunnat råda över.
Ansvaret övergår på köparen från och med den avtalade tillträdesdagen. även om köpal'en vid den
tidpunkten på gl'und av köparens dröjsmål inte tillträder fastigheten.
§6 ÄGANDERÄTTENS ÖVERGANG SAMT FÖRDELNING AV INTÄKTER OCH KOSTNADER

Parterna är överens om att äganderätten till fastigheten övergår på köparen på tillträdesdagen.
Intäkter och kostnader hänförliga till fastigheten för tiden före tillträdesdagen svarar säljaren för medan
köparen svarar för intäkter och kostnader som uppkommer från och med tillträdesdagen.
Avräkning av intäkter och kostnader ska ske på tillträdesdagen och justeras mellan parterna.
Vad avser fastighetsavgift/fastighetsskatt är parterna införstådda med att betalningsskyldigheten
belastar den av dem som är ägare av fastigheten den l januari respektive år. Parterna är överens om att
avräkning och fördelning av fastighetsskatten ska ske parterna emellan på tillträdesdagen på sätt som
angivits ovan.
§7 MYNDIGHETS BESLUT, RADIGHETSINSKRÄNKNING, ANSLUTNINGSAVGIFTER

Säljaren garanterar att annat åläggande från miljö- och hälsoskyddsnämnd eller annan myndighet inte
föreligger än vad som angivits i detta kontrakt.
§8 LAGFARTS- OCH LANEKOSTNADER

Köparen ska betala alla lagfarts- och inteckningskostnader i anledning av köpet. Kostnader vid lösen av
säljarens lån. som inte ska övertas av köparen. ska betalas av säljaren.
§9 KONTRAKTSBROTT
Skulle någon part inte fullgöra sina skyldigheter enligt detta kontrakt. har motparten rätt till skälig
ersättning. Är kontraktsbrottet av väsentlig betydelse för part har denne dessutom rätt att häva köpet.
Omedelbar hävningsrätt föreligger inte om köparen är privatperson och kan hänvisa till sådana
extraordinära omständigheter som inte skulle ha kunnat undvikas även om alla rimliga åtgärder hade
vidtagits.

Vid köpal'ens kontraktsbrott. som leder till hävning av köpet. ska ersättning i första hand regleras ur
betald handpenning. Överstiger säljarens skada handpenningen ska köparen snarast betala
mellanskillnaden. Är säljarens skada mindre än handpenningen ska säljaren snarast återbetala
mellanskillnaden till köparen. Vid köparens kontraktsbrott ska ersättningen till till säljaren även innefatta
säljarens kostnad för mäklarprovision i samband med försäljningen av fastigheten.
§10 STÄDNING

Säljaren ansvarar för att tomten är avstädad på tillträdesdagen.

,....

~

~

NOI~ra Hansegatan 18, 621 41 Visby
T 0498-20 2280, F 0498-21 06 30

gotland@erasweden.com
www.erasweden.com
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Säljaren ska före tillträdesdagen ta bort egendom som inte ingår i köpet. Gör inte säljaren detta ska
köparen skriftligen uppmana säljaren att göra det. Om säljaren inte har tagit bort egendomen senast 14
dagar efter köparens uppmaning har köparen - om inte annat avtalats - rätt att göra sig av med
egendomen på säljarens bekostnad eller överta egendomen.
~lÖVERLÄMNANDEAVHANDUNGAR

Sedan köpeskilling betalats enligt de i 1 § angivna villkoren, ska säljaren till köparen överlämna bevittnat
kvitterat köpebrev avseende fastigheten och övriga handlingar som behövs för att köparen ska få lagfart.
Säljaren ska även till köparen aktuellt utdrag ur fastighetsregistret. obelånade pantbrev, gällande
tomtkarta om sådan finns och andra handlingar rörande fastigheten, vilka är av betydelse för köparen
som ägare av denna.
§12 VILLKOR OM GODKÄNNANDE

Villkor för överlåtelsen är att Regionstyrelsen godkänner överlåtelsen och att beslutet vinner laga kraft
senast 2015-07-10. Om inte annat överenskommet återgår köpet om Regionstyrelsens inte godkänner
överlåtelsen eller om beslutet inte vunnit laga kraft senast 2015-07-10. Om köpet återgår ska ingen
skadeståndsskyldighet utgå för någon av partema.
§13 DEPOSITION

Särskilt uppdragsavtal om deposition av handpenningen på fastighetsmäklarens klientmedelskonto skall
träffas med anledning av i detta avtal intaget villkor.
§

14 VILLKOR OM FASTIGHETSREGLERING

Parterna är överens om att undersöka förutsättningarna för att ansöka om att Fastigheten
regleras in i Köparens fastighet som ligger i direkt anslutning till Fastigheten.

Detta köp är villkorat av att Fastigheten inte istället kan regleras in i Köparens fastighet. Om
parterna avtalar och ansöker om fastighetsreglering, samt att sådan fastighetsreglering vunnit
laga kraft senast på tillträdesdagen, är parterna överens om att detta avtal till alla delar ska
återgå.

Mäklaren har informerat om att ovanstående reglering innebär att köpet hålls svävande fram
till tillträdesdagen. Parterna har förklarat sig vara införstådda med detta, vilka konsekvenser
det medför samt att de är nöjda härmed.

§14 SKRIFTUGA MEDDELANDEN

Skriftliga meddelanden med anledning av detta kontrakt ska ske genom personligt överlämnande/
överlämnande genom bud, brev, rekommenderat brev, e-port eller telefax till den/det adress/telefaxnr
som angetts för motparten på kontraktets första sida samt med kännedomskopia till ansvarig mäklare.
Meddelande ska anses ha kommit mottagaren tillhanda:
a)
b)
c)
d)
e)

om
om
om
om
om

avlämnats personligen/bud: vid överlämnandet;
avsänt med brev: vid mottagandet;
avsänt med e-post: vid avsändande;
avsänt med telefax: vid avsändande.
avsänt med rekommenderat brev: tre arbetsdagar efter avlämnande för postbefordran.

BILAGOR
Följande bilagor tillhör köpekontraktet:

&1

Depositionsavtal

Norra Hansegatan 18, 621 41 Visby
T 0498-20 22 80, F 0498-21 06 30

gotland@erasweden.com
www.erasweden.com
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o

o

Lantmäteriutdrag
Objektbeskrivning

HANDLINGAR

Köparen har tidigare fått, tagit del av och är
införstådd med:

Säljaren har tidigare fått, tagit del av och är
införstådd med:

o

o

Info - Sidotjänster

[;1 Kopia tomtkarta

Info - Undersökningsplikt

[;1 Avtal servitut

UTVÄXLING AV KONTRAKTET
Detta kontrakt är upprättat i tre likalydande exemplar, varav säljare och köpare tagit var sitt och det
tredje exemplaret utgör fastighetsmäklarens arkivexemplar.
SÄLJARENS UNDERSKRIFT

Ort och datum

Region Gotland
BEVITTNING SÄLJARE

Ovanstående säljares namnteckning/ar bevittnas

KÖPARENS UNDERSKRIFT

Visby 2015-05-08
Ort och datum

Malin Swärd

'{)1

PeI'henrik Swärd

"_iii'

"IOITa Hansegatan 18. 621 41 Visby

T 0498-20 22 80, F 0498-21 06 30

gotland@erasweden.com
www.erasweden.com
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SÄLJARE
Region Gotland
Visborgsallen 19, 621 81 Visby
KÖPARE
Malin Swärd
I<ronbrunnsgatan 4, 624 48 Slite
malin.sward@gmail.com

Per-Henrik Swärd
Kronbrunnsgatan 4, 624 48 Slite

N
Andel 1/1

212000-0803

Andel 1/2

770727-3509
070-935 58 08

Andel 1/2

700930-3210

ANSVARIG FASTIGHETSMÄKLARE
Anna Wahnström, ERA Gotland, Norra Hansegatan 18, 621 41 Visby.
ÖVERLATELSEOBJEKT
Fastigheten Gotland Othem Havstruten 1 , .
KONTRAKTSDAG
2015-05-08
TILLTRÄDESDAG
Tillträde den 2015-07-31.
UPPDRAG
Säljare och köpare uppdrar härmed åt undertecknad fastighetsmäklare att för deras räkning omhänderta
och förvalta ett belopp utgörande i köpekontraktet föreskriven handpenning på 31 000 kr.

Depositionen sker med anledning av att köpets fullbordan eller bestånd har gjorts beroende av ett eller
flera s.k. svävarvillkor i köpekontraktet. Ett svävarvillkor innebär att avtalet ännu inte är definitivt
bindande utan kan återgå under vissa förhållanden.
Det deponerade beloppet skall sättas in på fastighetsmäklarens klientmedelskonto Swedbank,
8480-6,924670 156-0 och hållas åtskilt från fastighetsmäklarens egna medel. Ange referensnummer
AW1257 vid betalningen.
Redovisning av det deponerade beloppet jämte upplupen ränta skall ske så snart det klarlagts vem av
köparen eller säljaren som har rätt till beloppet. Om köpets fullbordan eller bestånd i köpekontraktet hal'
gjorts beroende av om köpeskillingen erläggs (s.k. köpebrevsvillkor), får dock redovisning ske trots att
köpebrevsvillkoret ännu inte har uppfyllts.
Skulle tvist mellan köpare och säljare avseende redovisningen uppstå, får redovisning ske först sedan
tvisten lösts genom förlikning eller dom som vunnit laga kraft. Redovisning kan dock alltid ske på och i
enlighet med köpares och säljares gemensamma skriftliga begäran.
Skall medlen redovisas och utbetalas till fastighetsmäklarens uppdragsgivare får fastighetsmäklaren efter överenskommelse med uppdragsgivaren - tillgodogöra sig avtalad provision ur de redovisade
medlen.
Parterna förbinder sig, om det skulle framkomma felaktigheter i in- eller utbetalningar, att genast vidta
åtgärder för reglering av dessa felaktigheter.
REDOVISNING AV RÄNT A
Parterna överenskommer att handläggande fastighetsmäklare i samband med utbetalning av
deponerade medel ej behöver redovisa ränta understigande 100 kronor.

Norra Hansegatan 18, 621 41 Visby
T 0498-20 22 80, F 0498-21 06 30

gotland@erasweden.com
www.erasweden.com
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SÄLJARENS UNDERSKRIFT

Ort och datum

Region Gotland

KÖPARENS UNDERSKRIFT
Visby
2015-05-08
Ort och datum

//

i

Visby

2015-05-08

/'

kf/'ctz:.;(

Malin Swärd

Per-Henrik Swärd

FASTIGHETSMÄKLARENS UNDERSKRIFT
Härmed åtar jag mig detta uppdrag

2015-05-08

"-

lO
N

3:

«

f\lorra Hansegatan 18, 621 41 Visby
T 0498-20 22 80, F 0498-21 06 30

gotland@erasweden.com
www.erasweden.com
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FIN TOMT I SLITE HAMN!
PRIS: 500000 kr
,!
, \,

Härlig tomt med bra läge nära havet. Tomten ligger i sluttningen precis intill Strandridaregården i Slite.
Kan passa bra för byggnation av till exempel en mindre hyresfastighet. Här ligger bekvämligheter såsom
butiker, restauranger, cafe biograf, bibliotek, skola, vårdcentral och mycket mycket mer på behagligt
gångavstånd. Möjlighet finns att ansluta till kommunalt vatten och avlopp. Kostnad för detta samt
elanslutning tillkommer. Totalt finns 12 tomter till salu i området. Kontakta mäklaren för mer information.

FASTIGHET
Ägandeform:

Friköpt

Fastighetsbeteckning:

Othem Havstruten l

Adress:
Område:

Slite

Församling:

Othem-Boge

Kommun:

Gotland kommun

Taxeringskod:

2lO

Total marka real:

1571 Kvm

Servitut:

Avtalsservitut SE BESI<RIVNING

Servitutkommentar:

Samfällighetsutredning ej verkställd, redovisningen av
fastighets andel i samfällighet kan vara
ofullständig.Redovisning av rättigheter kan vara
ofullständig.

Taxeringsvärde:

Tomt: 230 000 kr
Totalt: 230 000 kr
Taxeringsår: 2012 (Fastställd)

Planbestämmelser:

Stadsplan: Slite centrala delen.söder om storgatan
(1974-11-22)

Genomförd:

1974-11-22
Region Gotland

Norra Hansegatan 18, 621 41 Visby
T 0498-20 22 80, F 0498-21 06 30

gotland@erasweden.com
www.erasweden.com
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BYGGNAD OCH MARK
Ägandeform:

Friköpt

VA:

Vatten saknas. Avlopp saknas.

Tomtarea

l 571 Kvm baserat på Fastighetsregistret

EKONOMI
Pris:

500000 kr

Inteckningar:

Inga inteckningar

SERVITUT
Avtalsservitut SE BESKRIVNING, last
0980IM-13/873 - l. 2013-02-01

SLITE
Allmänt
Första gången Slite omnämns var på 1300-talet. Orten var en bra hamn för vikingarna, eftersom öarna
utanför gav skydd. Så sent som på l700-talet fanns planer på att göra Slite till stad. Hamnen här var inte
bara skyddande utan också mer lättförsvarad än hamnen i Visby. Men Slite fick nöja sig med att 1936 bli
en köping till Othem, och är idag norra Gotlands största tätort. Och trots att det finns en kyrka i Othem,
så har Slite ändå sin egen. Kyrkan är Gotlands enda icke medeltida landsortskyrka, ritad av den danske
arkitekten Holger Jensen och byggd 1960.
I Slite ligger Cementa - en av Europas mest moderna cementfabriker och en av de större arbetsgivarna
på Gotland.
Sista lördagen i augusti varje anordnas Slite marknad som lockar ett stort antal besökare från hela
Gotland.

Service
Här finns det mesta inom service såsom vårdcentral, skolor, livsmedelsbutiker, banker, apotek,
systembolag, restauranger m.m.
Kommunikationer
Se länk - Region Gotland

Övrigt
I Slite hittar vi Gotlands enda skärgård. Mitt i Slite finns ett fint havsbad där stranden är barnvänlig, dock
inte långgrund. En dryg mil söder om Slite ligger Äminne havsbad, en familjevänlig, långgrund
sandstrand med gott om plats. Här finns också cafe restaurang och en liten livsmedelsaffär.
Ishockeyspelaren Håkan Loob kommer från Slite.

GEAB

"'arra Hansegatan 18, 621 41 Visby
T 0498-20 22 80. F 0498-21 06 30

=

ANSLUTNING TILL ELNÄT

gotland@erasweden.com
www.erasweden.com
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Kostnad för ny anslutning till elnätet ligger på ca 28 OOOkr. Se länk Geab

REG~ON

GOTLAND V/A=TAXA

Kommunalt vatten och avlopp är framdraget till området. Kostnad för att koppla på kommunalt vatten
och avlopp ligger från 170 OOOkr. Se länk Region Gotland VIA-taxa.

Undertecknad säljare intygar härmed att informationen i denna objektbeskrivning är korrekt

Ort och datum

Region Gotland
Undertecknad köpare intygar härmed att jag/vi tagit del av denna objektbeskrivning
Visby

2015-05-08

Mliin Swärd

!'Iorra Hansegatan 18. 621 41 Visby
T 0498-20 22 80, F 0498-21 06 30

/Per-Henrik Swärd

gotland@erasweden.com
www.erasweden.com
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Plus.
Bolån

I

PLUS BOLAN
Plus Bolån gör det lättare att låna till bra ränta. Du behöver inte ens byta bank. Våra
bolånerådgivare gör det snabbt, smidigt och enkelt att finansiera din nya bostad. Plus
Bolån hjälper dig även med lånelöfte och erbjuder räntefria handpenningslån samt

förmånliga överbryggningskrediterl).
ERA FÖRSÄKRAT
Alla bostäder vi förmedlar är försäkrade. Det bjuder vi på! på så sätt slipper du oroa
dig över oväntade kostnader. Försäkringen täcker reparationskostnader eller priset för
likvärdig ny vara vid skador på hushållsmaskiner under hela försäljningen. Den täcker
även köparen i 30 dagar efter tillträdet.
Vi kan också erbjuda en förmånlig Dolda Fel Ansvarsförsäkring genom Ikano

Försäkringar 2 ).
ERA FÖRSPRANG

Att hitta en ny bostad tar ofta längre tid än man tror, vilket gör att det är svårt att
samordna med försäljningen av den gamla. Med ERA Försprång förbereder vi
försäljningen av din gamla bostad, så när du väl hittar den där bostaden du länge letat
efter, kan vi snabbt och smidigt lägga ut bostaden till försäljning. Då slipper du oroa
dig och kan fokusera på det nya boendet.
MINA SIDOR
Följ din bostadsaffär på nätet genom Mina Sidor (dvs dina sidor). Mina Sidor är
verktyget som gör din bostadsaffär både lättare och roligare. Genom
realtidsbudgivning, besöksstatistik med mera får du ökad kontroll och översikt över
hela försäljningsprocessen.
ERA GARANTI
Att lova mycket är inget konstigt. När man håller sina löften. Vi har en väl genomtänkt
arbetsprocess som gång på gång ger utmärkt resultat. Vår ambition är att alltid
överträffa dina förväntningar och ligga steget före. Genom att vi informerar dig i
förväg om vad vi ska göra kan du kontrollera att vi verkligen gör eller har gjort det annars har du rätt att avsluta samarbetet.
MEST REKOMMENDERADE MÄKLAREN

Hur bra man än är, kan man alltid bli bättre. Därför mäter vi kontinuerligt vad våra
kunder tycker om oss. Alla köpare och säljare får automatiskt en e-post enkät tre dagar
efter tillträdet av bostaden. I enkäten, som kommer från Questback, frågar vi en rad
frågor om mäklarens agerade, våra tjänster och våra produkter. Vi kan stolt säga att 85
st av våra mäklare har 100% nöjda kunder. Varav 25 st har tillräckligt många svar för att
göra resultatet statistiskt säkerställt. Våra mäklare hade 2012 i snitt 96% nöjda kunder.
l)

Att ha finansieringen klar är en förutsättning för att med framgång delta i en budgivning eller fullfölja ett köp. Därför kan du som

besökt visningen komma att bli kontaktad aven bolånerådgivare från Plus Bolån med ett erbjudande om lånelöfte. Det lokala ERA
kontoret kan komma att erhålla en ersättning om 0.1% på lånebeloppet Csnittersättning 900k,/tecknat lån).
2)

Det lokala ERA kontoret kan komma att erhålla en ersättning om 900kr/tecknad försäkring. I de fall där det lokala ERA kontoret

erhåller ersättning från ytterligare tilläggstjänster redovisas det separat av respektive ERA kontor.
Hemnet - Vid annonsering på Hemnet.se erhåller det lokala ERA kontoret en ersättning om 240kr+moms/annonserad bostad.

f'IOI'ra Hansegatan 18, 621 41 Visby
T 0498-20 22 80, F 0498-21 06 30

gotland@erasweden.com
www.erasweden.com
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G
Tack för ditt intresse för fastigheten Othem Havstruten 1. Här redogörs för hur säljaren avser att
genomföra försäljningen.
BOSTADS MÄKLAREN

Jag heter Anna Wahnström och är ansvarig
bostadsmäklare för förmedlingen av denna bostad.
Tveka inte att ställa frågor och komma med
synpunkter. För mig är varje förmedling unik
INTRESSERAD AV DENNA BOSTAD?
Är du intresserad av att gå vidare - meddela mig
ditt intresse på plats, så riskerar du inte att missa
försäljningen vid ett snabbt avslut. Försök även att
vara "startklar" med ett lånelöfte samt en värdering
av din nuvarande bostad. På ERA hjälper vi dig
gärna med värdering och att förbereda
försäljningen av din nuvarande bostad. Vi erbjuder
"ERA Försprång" en förberedelsetjänst som gör dig
startklar när du väl hittar den bostad du vill köpa.
Lånelöfte kan vi också hjälpa dig med.
BUDGIVNING
Finns flera intressenter tillämpas budgivning. Då
kan slut- priset avvika från utgångspriset: 500 000
kr. Berätta innan budgivningen om dina önskemål
om tillträdesdag, eventuella lånevillkor. försäljning
av din nuvarande bostad etc. Det finns inga lagar
som reglerar hur en budgivning ska gå till. Det är
säljaren som bestämmer om, hur och till vem
denne säljer.

Jag framför alla bud till säljaren och upprättar en
förteckning över buden. Budlistan lämnas även till
slutgiltig köpare - med namn och kontaktuppgifter.
Budgivare kan därför inte vara anonyma (men kan
lägga bud via ombud, då är det ombudets
kontaktuppgifter som lämnas ut).

!'lolTa Hansegatan 18, 621 41 Visby
T 0498-20 22 80, F 0498-21 06 30

UNDERSÖKNINGSPLIKT
Efter köpet kan du inte göra gällande fel som
borde upptäckts vid en noggrann undersökning av
fastigheten. Även om säljaren låtit besiktiga
fastigheten ersätter detta inte din
undersökningsplikt. Undersök därför fastigheten
noga, gärna med hjälp av besiktningsman, eller
avtala med säljaren om en besiktningsklausul i
köpekontraktet. som ger dig rätt att inom en viss
tid undersöka fastigheten och sedan ev. frånträda
köpet. Uppgifterna i objektbesl<rivningen är
grundade på av säljare lämnad information.
KONTRAKTSSKRIVNING
Jag kommer att upprätta köpehandlingarna och gå
igenom dessa med parterna. Vi träffas på vårt
kontor. Ofta vill parterna skriva snarast, eftersom
varken bud eller anbud är bindande tills
köpekontraktet är påskrivet av parterna.
HANDPENNING
Handpenning om 10% hålls på ett särskilt
klientmedelskonto skiljt från övriga tillgångar, till
dess att alla villkor är uppfyllda (ex.
besiktningsklausul).
TILLTRÄDE

Tillträde sker enligt överenskommelse. Då träffas
parterna på vårt kontor eller köparens bank, där
slutbetalning görs. Jag upprättar en avräkning där
det framgår vad som betalats, återstår att betala,
samt reglerar t.ex. fastighetsavgift. Sedan
överlämnar jag även en journal över förmedlingen
samt ett köpebrev. Vid tillträdet får köparen
dessutom nycklar mm

gotland@erasweden.com
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UTGANGSPUNKT FÖR ANSVARSFÖRDELNINGEN
Utgångspunkten enligt jordabalken är att
fastigheten skall stämma överens med vad som
avtalats mellan parterna och inte heller avvika från
vad köparen med fog kunnat förutsätta vid köpet.
Därutöver gäller att den köps i det skick den
faktiskt befinner sig i på kontraktsdagen och att
köparen, för att trygga sig, får göra en noggrann
undersökning av fastigheten. För sådana fel eller
skador, som köparen haft möjlighet att upptäcka
eller haft anledning att räkna med p g a
fastighetens ålder och skick, kan säljaren inte göras
ansvarig.

Säljaren ansvarar dock för dolda fel, d v s sådana
fel i fastigheten som köparen inte bort upptäcka
och oavsett om säljaren själv känt till felen eller
inte. Säljarens ansvar för dolda fel i fastigheten
gäller i 10 år,
KÖPARENS UNDERSÖKNINGSPLIKT
Utgångspunkten att köparen måste undersöka
fastigheten brukar kallas köparens
undersökningsplikt. Kraven på köparens
undersökning är långtgående. Fastigheten skall
undersöl<as i alla dess delar och funktioner. Finns
det möjligheter måste köparen även inspektera
vindsutrymmen, krypgrunder och andra
svårtillgängliga utrymmen.

Särskild uppmärksamhet bör ägnas åt fuktskador
(speciellt i källare och på vinden), rötskador, skador
på vatten- och avloppsanläggningar,
sprickbildningar i fasad och grundmur samt
skorstensstock.
Upptäcker köparen vid sin undersökning fel eller
symptom på fel i fastigheten eller är fastigheten
över huvud taget i sådant skick att fel kan
misstänkas, skärps kraven på köparens
undersökningsplikt.
Även de uppgifter säljaren lämnar påverkar
undersökningspliktens omfattning.
Om säljaren exempelvis upplyser köparen om ett
misstänkt fel kan det utgöra en varningssignal, som
bör föranleda en mer ingående undersökning från
köparens sida. A andra sidan ska köparen inte
behöva undersöka sådana delar av fastigheten som
säljaren lämnat uttryckliga utfästelser eller
garantier för, under förutsättning att dessa inte är
för allmänt hållna

f\lorra Hansegatan 18, 621 41 Visby
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I<öparen bör slutligen ha i åtanke att säljaren inte
svarar för fel och brister, som köparen borde ha
räknat med eller borde ha "förväntat sig" med
hänsyn till fastighetens ålder, pris, skick och
användning. Han bör därför anpassa sin
undersökning till detta.
Rör köpet ett begagnat hus måste köparen ta i
beräkning att vissa delar och funktioner utsatts för
slitage och på grund av ålder t o m kan vara
uttjänta och i behov av utbyte eller i vart fall
renovering.
ANLITANDE AV BESIKTNINGSMAN
Jordabalken utgår från att köparen själv i
normalfallet skall kunna uppfylla sin grundläggande
undersökningsplikt och det är alltså inget kravatt
anlita någon sakkunnig för detta. Trots det väljer de
flesta köpare att anlita s k besiktningsman eller
annan sakkunnig och detta är att rekommendera
om man inte själv har särskild byggnadsteknisk
kunskap. Detsamma gäller om köparen
inledningsvis själv undersökt fastigheten och då
upptäckt symtom på fel som det kan vara svårt att
bedöma betydelsen av.

Som angivits ovan skall köparen undersöka
fastigheten i alla dess delar och funktioner. Anlitar
köparen en sakkunnig är det därför viktigt att vara
observant på vilken omfattning en beställd
besiktning har. Normalt omfattar inte en sådan
besiktning vissa delar av fastigheten såsom
elinstallationer, vatten och avlopp, rökgångar m m
varför köparen bör överväga att komplettera sin
undersökning.
Jordabalken har som utgångspunkt att den
undersökning köparen gör eller låter göra, ska ske
för köpet, d v s innan köpekontrakt undertecknas
av parterna. Det är dock inget som hindrar att
parterna i kontraktet avtalar om att köparen ska få
möjlighet att undersöka fastigheten senare och
därefter på det sätt kontraktet då föreskriver, ska få
åberopa upptäckta fel och begära avdrag på
köpeskillingen eller begära att köpet i dess helhet
ska återgå.
Denna typ av avtalsvillkor brukar kallas
besiktningsklausul och är numer vanligt
förekommande. Tas ett sådant villkor in är det
viktigt att båda parter sätter sig in i vad som krävs
för att köparen ska kunna åberopa villkoret och
också noga beaktar de tidsgränser som anges i
villkoret.

gotland@erasweden.com
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Det förekommer att säljaren inför försäljningen
låter undersöka fastigheten med hjälp aven
besiktningsman, ofta för att tjäna som underlag för
en säljaransvars-försäkring (se nedan). I dessa fall
är det viktigt att köparen noga går igenom
besiktningsprotokollet. gärna med den
besiktningsman som utfört besiktningen, s k
köpargenomgång. Det är också av stor vikt att
köparen då tänker på att undersökningsplikten
omfattar fastigheten i dess helhet och vid behov
kompletterar med ytterligare undersökningar.

Säljaren kan vidare sägas ha en
upplysningsskyldighet i så motto att han kan bli
skadeståndsskyldig om han faktiskt känt till eller
borde ha känt till felet men inte upplyst köparen
om detta, Detta följer av köparens rätt till
skadestånd på grund av säljarens försummelse, Det
är således i säljarens eget intresse att han upplyser
köparen om de fel eller symptom som han känner
till eller misstänker finns. Vad som redovisats av
säljaren är dessutom inte dolt och kan i
normalfallet inte åberopas av köparen,

SÄLJARENS UPPLYSNINGSSKYLDIGHET

SÄLJARENS UTFÄSTELSER
Säljaren kan bli bunden aven utfästelse
beträffande fastighetens skick, Detta gäller i
huvudsak då säljaren gjort en klar och specificerad
utfästelse beträffande fastighetens skick. Allmänt
lovprisande eller generella uttalanden betraktas
inte som utfästelser,

Någon generell upplysningsskyldighet
motsvarande köparens undersökningsplil<t finns i
egentlig mening inte, Avgörande för bedömningen
om ett faktiskt fel är relevant eller inte, är om felet
är möjligt att upptäcka för köparen, Endast om
felet inte är upptäckbart är det relevant.
Trots detta kan man ändå säga att säljaren har en
upplysningsskyldighet. Om säljarens förtigande
innefattar svikligt eller annat ohederligt förfarande
kan säljaren gå miste om rätten att åberopa att
köparen inte uppfyllt sin undersökningsplikt. Det
finns dock även andra situationer där säljaren är
skyldig att upplysa om förhållanden som han har
vetskap om och som köparen borde ha upptäckt
men förbisett. Det är främst fråga om situationer
där omständigheterna är sådana att säljaren måste
förstå att köparen är i villfarelse avseende ett
förhållande och där han vidare inser att
förhållandet kan vara avgörande för köparens
köpbeslut. Säljaren får med andra ord inte
medvetet utnyttja köparens okunskap om ett visst
förhållande,

"Iorra Hansegatan 18, 621 41 Visby
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AVTALSFRIHET FRISKRIVNING

Avtalsfrihet råder mellan parterna om ansvaret för
fastighetens skick, varför partel'lla kan avtala om
annan ansvarsfördelning än vad som angivits ovan,
Ett exempel på detta är då säljaren friskriver sig
från ansvaret för fastighetens skick, generellt eller
beträffande viss funktion,
SÄLJARANSVARSFÖRSÄKRING
Genom säljaransvarsförsäkring finns möjlighet för
säljaren att inom försäkringens ram begränsa sin
ekonomiska risk för dolda fel i fastigheten
samtidigt som köparens rätt till ersättning för
sådana fel, säkerställs via försäkringen,
Säljaransvarsförsäkringen erbjuder således en
trygghet för både säljare och köpare,

gotland@el'asweden,com
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OTHEM HAVSTRUTEN 1 - BUDLISTA
Sammanställning av händelser rörande budgivningen.
Budgivare
1

Tidpunkt
2015-03-1916:35

Händelse
Bud 300 000 kr

BUDGIVARE
Malin Swärd (070-935 58 08)

ERA Gotland
Norra Hansegatan 18,62141 Visby
T 0498-20 22 80, F 0498-21 0630

gotland@erasweden.com
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Ärendenr RS 2015/303
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Patrik Pettersson

Datum 7 maj 2015

Regionstyrelsen

Remissyttrande över
Barnombudsmannens anmälningsskyldighet (Ds 2015:22)
Förslag till beslut
Regionstyrelsen beslutar remissyttrande (bilaga) över promemorian
Barnombudsmannens anmälningsskyldighet (Ds 2015:22).

Promemorian Barnombudsmannens anmälningsskyldighet (Ds 2015:22) har
remitterats till Region Godand för synpunkter. I promemorian föreslås att
Barnombudsmannens (BO) anmälningsskyldighet till skydd för barn (s.k.
orosanmälan) skall motsvara den som gäller enligt socialtjänsdagen. Däremot föreslås
att BO skall undantas från den skyldighet att lämna upplysningar till socialtjänsten
som gäller för andra som är anmälningspliktiga enligt socialtjänsdagen. Vidare
föreslås möjlighet för BO att lämna uppgifter till tillsynsmyndigheter.
I promemorian (s. 37) anges som konsekvens bl.a. följande: "När det gäller
Barnombudsmannens anmälningsskyldighet så tillförs inga nya uppgifter till
Barnombudsmannen eller socialnämnden. Lagändringen kommer att medföra att
lagstiftningen blir enklare att tillämpa för Barnombudsmannen. Ändringen bedöms
inte innebära att antalet anmälningar till socialnämnden kommer att öka. De ärenden
som Barnombudsmannen enligt nuvarande lagstiftning inte är skyldig att anmäla kan
i dag anmälas om det föreligger särskilda skäl."

Ledningskontorets bedömning framgår av upprättat förslag till remissyttrande (bilaga).
Ärendet berör flickor och pojkar. Lagstiftaren har dock inte bedömt att fler ärenden
uppkommer. Någon direkt påverkan har förslaget därför inte. Av hänsyn till behovet
aven effektiv utredning av barnets behov bör det dock inte spela någon roll om
anmälan kommer från BO eller annan myndighet. Därför bör uppgiftsskyldigheten
vara densamma (se bilagan).
Ledningskontoret

Per Lindskog
regiondirektör
Bilaga: Remissyttrande

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 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 2015/303

~ucandlingstYp Yttrande
Datum 18 juni 2015

Socialdepartementet
s.registstrator@regeringskansliet.se
s.fst@regeringskansliet.se

Barnombudsmannens anmälningsskyldighet (Ds 2015:22)
-

S2015/3029/FST

Region Gotland som har inbjudits att lämna synpunkter på promemorian
Barnombudsmannens anmälningsskyldighet (Ds 2015:22) får anföra följande.
Som Region Gotland förstår förslaget innebär det att frågan om det i ett visst fall
skall göras en anmälan till socialtjänsten eller inte, en fråga som idag hos
Barnombudsmannen (BO) blir föremål för överväganden, kan effektiviseras
genom att ge anmälningsskyldigheten hos BO mera verkställighetskaraktär. Till
skillnad från andra myndigheter och anställda som omfattas av sådan
anmälningsskyldighet föreslås dock inte en uppgiftsskyldighet för BO till
socialtjänsten i de fall anmälan görs. Kommunernas socialtjänst ges alltså inte
samma utredningsmöjligheter när BO anmäler som i andra motsvarande fall.
Staten vinner således i effektivitet utan att ge korresponderande effektivitet för
kommunerna. Övervägandena härför är inte övertygande, särskilt inte som
förslaget motiveras av hänsyn till barnets bästa. Således bör BO i konsekvens
med anmälningsskyldigheten omfattas av samma uppgiftsskyldighet som gäller
för andra som omfattas avanmälningsskyldigheten. I övrigt har Region Gotland
inget att erinra mot förslaget.

Region Gotland

Björn Jansson
Ordförande

Besöksadress Visborgsallen 19

Per Lindskog
regiondirektör

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Plusgiro 18 97 50-3

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Sammanfattning

I promemorian föreslås att Barnombudsmannens anmälningsskyldighet avseende barn som far illa i lagen (1993:335) om Barnombudsman ändras på så sätt att den blir överensstämmande med
anmälningsskyldigheten i socialtjänstlagen (2001 :453). Barnombudsmannen har i dag möjlighet men ingen skyldighet att göra
en anmälan även i andra fall om det finns särskilda skäl. Det föreslås att den möjligheten upphävs då den blir obehövlig vid ändring
avanmälningsskyldigheten. Det föreslås ingen förändring avseende
att myndigheten själv kan välja vilka uppgifter som lämnas till
socialnämnden i samband med en anmälan.
Bakgrunden till ändringarna är att det funnits ett behov aven
översyn av Barnombudsmannens anmälningsskyldighet. Nuvarande
lagstiftning har inneburit tillämpningsproblem för myndigheten då
Barnombudsmannens anmälningsskyldighet är mer begränsad och
svåranvändbar än anmälningsskyldigheten för andra myndigheter
och yrkesverksamma vars verksamhet berör barn och ungdomar.
Därtill har Barnombudsmannens kontakter med barn och unga
ökat genom åren vilket medfört att myndigheten oftare får indikationer som kan föranleda att en anmälan ska göras till socialnämnden.
I promemorian föreslås det vidare att Barnombudsmannen ges
möjlighet att lämna uppgifter av betydelse för tillsyn till tillsynsmyndigheten för socialtjänsten och hälso- och sjukvården,
Inspektionen för vård och omsorg (IVO). Barnombudsmannen
träffar många barn och unga i utsatta situationer som exempelvis
placerade barn i familjehem, på hem för vård eller boende (HVB) ,
på särskilt ungdomshem eller inom den psykiatriska tvångsvården.
I vissa fall kan det finnas ett behov av att lämna uppgifter till tillsynsmyndigheten så att den närmare kan granska och utreda
huruvida barnets rättigheter har åsidosatts. Genom att införa en
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Os 2015:22

möjlighet för ombudsmannen att lämna uppgifter av betydelse för
IVO:s tillsyn tillförsäkras barnets rättigheter på ett effektivt och
mer funktionellt sätt. Lagändringarna är en del i regeringens arbete
med att stärka barnets rättigheter. I synnerhet för barn och unga
som samhället tagit på sig ett särskilt ansvar att skydda.
Utifrån nuvarande lagstiftning är det inte möjligt att lämna uppgifter till en tillsynsmyndighet. Mot bakgrund av ovan nämnda
ändring föreslås att det även införs en sekretess brytande bestämmelse för Barnombudsmannen avseende IVO i offentlighets- och
sekretesslagen (2009:400).
Lagändringarna föreslås träda i kraft den 1 april 2016.
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Led ningskontoret

Ärendenr RS 2015/217
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Veronica Hermann

Datum 28 maj 2015

Regionstyrelsen

Remiss - SOU 2015:20 Trygg och effektiv utskrivning från sluten
vård. Betänkande av utredningen om betalningsansvarslagen.

Förslag till beslut
Regionstyrelsen godkänner upprättat yttrande som remissvar SOU 2015:20 Ttygg
och effektiv utskrivning från sluten vård.
Bakgrund
Socialdepartementet har remitterat betänkande av utredning av
betalningsansvarslagen: SOU 2015:20 Ttygg och effektiv utskrivning från sluten vård.
Utredningen föreslår att nuvarande lag om kommunens betalningsansvar för viss
hälso- och sjukvård upphävs och ersätts aven ny lag: lagen om samverkan vid
utskrivning från hälso- och sjukvård. Syftet är att patienter som inte länge är i behov
av den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska kunna lämna slutenvården på
ett tryggt sätt. Lagändringen föreslås gälla från 1 juli 2016. Den innebär en förändrar
planeringsprocess.
Med nuvarande lagstiftning skickar vårdavdelning inskrivningsmeddelande till
berörda enheter inom kommunal och öppen hälso- och sjukvård när en person är
inskriven och förväntas behöva insatser efter utskrivning. Meddelandet innehåller
inte uppgifter om orsak till inskrivning i slutenvård. Vårdavdelningen har sedan
ansvar för att kalla till vårdplanering och att en vårdplan upprättas. När en patient
bedöms vara utskrivningsklar och vårdplan är upprättad inträder betalningsansvar för
kommunen efter 5 vardagar om patienten är kvar i slutenvården. Inom psykiatrin
inträder betalningsansvaret inom 30 dagar.
Med lagändringen kommer inskrivningsmeddelande skickas från ansvarig läkare på
vårdavdelning till berörda enheter inom 24 timmar eller snarast efter att nytt behov
identifierats. Inskrivningsmeddelandet ska innehålla orsak till inskrivning i slutenvård.
Berörda enheter kan då börja planera snabbare för insatser vid utskrivning. Vårdplan
i nuvarande form upprättas inte utan istället används Jamordnad indilJidttel1 plan, SIP,
för vidare planering och patienten behöver insatser både från socialtjänst och
landstings finansierad hälso- och sjukvård. Patienten ska ha en fast vårdkontakt inom
den landstingsfmansierade öppenvården som har ansvar för att kalla till samordnad
individuell planering. Kallelsen ska göras inom 3 dagar efter det att patienten bedöms
vara utskrivningsldar från vårdavdelning. Tidpunkten för den samordnade
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individuella planen kan däremot vara förlagd senare, efter att patienten lämnat
vårdavdelningen.
Förslaget innebär vidare att lokala överrenskommelser ska göras mellan landsting och
kommun om riktlinjer för samverkan utifrån lagen, tidpunkt för när betalningsansvar
ska inträda och om vilket ersättningsbelopp som ska gälla. Görs inte sådan
överenskommelse reglerar lagen att betalningsansvar övergår till kommunen inom 3
kalenderdagar och att ersättningsbeloppet motsvarar genomsnittet i riket för en
vårdplats i den slutna vården. Någon skillnad görs inte i tid för betalningsansvar
mellan patient i somatisk och psykiatrisk vård.
Förutom lagändringen föreslår utredningen att regeringen tar initiativ till
utvecklingsprogram för att stödja huvudmännen i omställningsarbetet.
I utredningen framhålls att förslaget innebär effektivisering av planeringsprocessen
och att kostnaderna generellt sätt inte kommer att öka.

Ärendets beredning
Internremittering har gjorts till hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden.
Ärendet har diskuterats internt inom förvaltningarna. Gemensamma diskussioner har
förts mellan handläggare av ärendet inom hälso- och sjukvårdförvaltningen,
socialförvaltningen och ledningskontoret. Handläggarna har deltagit i
remisskonferens anordnad av Sveriges kommuner och landsting, SKL.
Hälso- och sjukvårds nämnden och socialnämnden har behandlat ärendet i
gemensamt arbetsutskott.
Gemensamt arbetsutskott för hälso- och sjukvårdsnämnden och socialnämnden är
generellt positiva till lagförslaget som innebär fokus på patientens process med
kvalitetshöjning för den för den enskilde så att denne inte behöver vårdas inom
slutenvård om medicinskt behov inte föreligger. Nämnderna samtycker till alla
punkter i förslaget utom den som gäller tid för införandet av den nya lagen.
Nämnderna framhåller utmaningen i att förändra roller och ansvar i
utskrivningsprocessen och att det kommer krävas tid, processtöd samt omfördelning
av ekonomiska resurser inom verksamheterna. Den lokala överenskommelsen blir
viktig. Goda föreutsättningar för detta fmns på Gotland eftersom nämnderna bland
annat tidigare tagit beslut om att förkorta tiden för när betalningsansvar infaller och
att det gäller även för psykiatriska patienter.
Ledningskontoret har i förslaget till remissyttrande beaktat nämndernas synpunkter
som är relevanta att framföra på den nationella nivån.
Ledningskontoret

Per Lindskog

tf regiondirektör

Bilagor:

Bilaga 1 Yttrande till socialdepartementet

2 (2)

32

Region Gotland

Ärendenr RS 2015/217

S2015/1650/FS

Ert Dnr

Datum 18 juni 2015

Socialdepartementet

Remiss - SOU 2015:20 Trygg och effektiv utskrivning från sluten
vård.
S2015/1650/FS

Yttrande
Region Godand ser positivt på förslaget till lagändring och samtycker till samtliga
delar med undantag för datum för när lagen ska träda i kraft.
U tmaningen i förslaget är förändrade roller och ansvar i utskrivningsprocessen vilket
kommer att ställa stora krav på förändrade arbetssätt och rutiner. Utöver detta är
informationsöverföring och tekniska lösningar inom IT en viktig del som kräver
utvecklingsarbete. Vår bedömning är att tiden fram till 1 juni 2016 är knapp för att
hinna göra dessa omställningar. Vi ser även behov av att göra ekonomiska
anpassningar med omfördelningar i verksamheten som troligen kommer att kräva
arbete i två budgetprocesser. Med anledning av detta tror vi att det är funktionellt att
lagen träder i kraft tidigast 1 januari 2017.
Region Godand önskar även framföra synpunkten att den fasta vårdkontakten i
processen kring trygg och säker hemgång bör vara person med medicinsk kompetens
och legitimerad yrkesutövare.

Björn Jansson
regionstyrelsens ordförande

Per Lindskog
tf regiondirektör
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Uppdraget
Vi har haft i uppdrag att göra en översyn av lagen (1990: 1404) om
kommunernas betalningsansvar för viss hälso- och sjukvård, förkortad betalningsansvarslagen (BAL), i syfte att åstadkomma en
god vård, där ledtiderna mellan sluten vård på sjukhus och vård och
omsorg i det egna hemmet eller i särskilt boende kan hållas så korta
som möjligt och att onödig vistelse på sjukhus därmed så långt
möjligt kan undvikas för lltskrivningsklara patienter.
Vi har särskilt fokuserat på förutsättningarna för att patienter i
sluten vård som bedöms utskrivnings klara och som behöver fortsatta insatser från den kommunalt finansierade socialtjänsten eller
hälso- och sjukvården och som också kan ha behov av insatser från
den landstingsfinansierade öppna vården så snabbt som möjligt kan
ges fortsatt vård och omsorg i det egna hemmet eller inom särskilt
boende. Formerna för och innehållet i huvudmännens samverkan
avseende utskrivningsklara patienter har varit en viktig utgångspunkt i arbetet samt att översynen ska vara så allsidig som möjligt
avseende olika patientgrupper och olika typer av vård.
Utredningens arbete har bedrivits integrerat med utredningen
En nationell samordnare för effektivare resursutnyttjande inom
hälso- och sjukvården (S 2013:14).
Arbetet har bedrivits öppet och utåtriktat och stor vikt har lagts
vid kunskapsinhämtning från de som är praktiskt verksamma i arbete
med utskrivnings klara patienter samt hur patienter upplever utskrivningsprocessen. Utredningen har i arbetet fört dialoger med berörda
statliga myndigheter, företrädare för kommuner och landsting, länsoch regionförbund, Sveriges Kommuner och Landsting, fackliga
organisationer, yrkesföreningar, privata utförare, patient/brukar-
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företrädare och andra som berörs av frågan. Utredningen har därtill
medverkat vid ett flertal konferenser och seminarier.

Översynen av betalningsansvarslagen
Betalningsansvarslagen infördes som en del av Ädelreformen.
Lagen innebar att kommunerna fick betalningsansvar för somatisk
långtidssjukvård samt för medicinskt färdigbehandlade personer
inom landstingens akutsjukvård och geriatriska vård. Betalningsansvarslagen kompletterades med bestämmelser om medicinskt
färdigbehandlade inom psykiatrin i samband med psykiatrireformen. Syftet med betalningsansvaret är att det ska utgöra ett incitament för kommunerna att inom rimlig tid överta ansvaret för
insatser till patienterna när de inte längre behöver vårdas i slutenvård.

Nuvarande betalningsansvarslag

Betalningsansvarslagen innehåller bestämmelser om vårdplanering.
Slutenvården ska underrätta berörda enheter att en patient kan
komma att behöva insatser efter slutenvårdstiden genom ett inskrivningsmeddelande. Slutenvården ska kalla till vårdplanering och
en vårdplan ska upprättas för en patient som efter att ha skrivits ut
från sluten vård bedöms behöva kommunens socialtjänst eller
hälso- och sjukvård, eller landstingets primärvård, öppna psykiatriska vård eller annan öppenvård. Senast dagen före det att en
patient beräknas skrivas ut från slutenvården ska berörda enheter
underrättas genom ett utskrivningsmeddelande. I Socialstyrelsens
förskrifter finns kompletterande bestämmelser om informationsöverföring i samband med utskrivning.
Lagen innehåller också bestämmelser om kommunernas betalningsansvar. Dessa bestämmelser innebär att kommunen är betalningsskyldig för utskrivningsklara patienter som har en upprättad
vård plan. Betalningsansvaret kan tidigast inträda fem vardagar,
lördag, midsommarafton, julafton och nyårsafton oräknade, efter
det att kommunen mottagit kallelsen till vårdplaneringen. För
patienter i den psykiatriska slutenvården kan betalningsansvaret
tidigast inträda trettio vardagar, lördag, midsommarafton, julafton
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och nyårsafton oräknade, efter det att kommunen mottagit kallelsen till vård planeringen.
Lagen är i dag delvis dispositiv, dvs. huvudmännen kan avseende
vissa bestämmelser avtala om att annat ska gälla mellan parterna.
Parterna kan exempelvis avtala om tidpunkten för inträdet av kommunernas betalningsansvar och de belopp som i sådant fall ska
erläggas av kommunen. Det finns dock mycket få exempel på att
sådana överenskommelser gjorts.

Problem med nuvarande lagstiftning
Alltför långa vå'ntetider för patienterna

En klar majoritet av alla som omfattas av betalningsansvarslagen är
över 65 år. Riksgenomsnittet för denna grupp är att de får vänta
cirka fyra dagar efter att de bedömts som utskrivningsklara innan
de kan lämna slutenvården.
I första hand är väntetider ett kvalitetsproblem för de berörda
patienterna. Slutenvården är inte anpassad för patienternas behov
efter att de bedömts som utskrivningsklara. Dessutom finns vissa
patientsäkerhetsrisker med sluten vård. Väntetiden att få komma
vidare i vårdkedjan medför även en onödigt hög kostnad för samhället eftersom kostnaden för en vårdplats i slutenvård normalt sett
är betydligt högre än kostnaden för öppen vård och omsorg.
Vården av utskrivningsklara patienter är även en bidragande orsak
till överbeläggningsproblematik. Vid överbeläggningsproblematik
kan personalen pressas att skriva ut de patienter som är "minst
sjuka" för att få plats med andra patienter med större behov av vårdplatsen. Det uppstår bl.a. risk för att patienter skrivs ut för tidigt
och därigenom ökar också risken att patienter blir återinlagda inom
kort. Utskrivningsklara patienter som blir kvar i slutenvård skapar
således en ond cirkel. För personal i slutenvård innebär även vården
av utskrivningsklara patienter ett etiskt dilemma eftersom en
vårdplats som upptas aven utskrivningsklar patient hade kunnat
ges till en patient med ett större behov.
Det är mycket stora skillnader i väntetider mellan landstingen,
mellan kommuner och mellan olika kliniker. Skillnaderna kan inte
entydigt förklaras med olika lokala förutsättningar eller tillgång till
resurser. I stället är det ett komplicerat samspel mellan olika fakto-
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rer som påverkar ledtidernas längd. Utöver patientens hälsotillstånd, behov och önskemål finns en lång rad andra faktorer som
påverkar hur långa ledtiderna blir. Några exempel är hur väl informationsöverföringen fungerar, logistiken kring praktiska ting i
samband med utskrivning, omfattningen av och formerna för
planeringsarbete, vilket stöd kommunerna har från primärvården
eller annan landstingsfinansierad öppenvård, samt vilket insatsutbud kommunen har att erbjuda patienten/brukaren.
Utredningen har analyserat vad som kännetecknar de kommuner som i dag har mycket korta ledtider och gemensamt för dessa
är att de höjt medvetenheten och prioriterat arbetet med utskrivningsklara patienter, att samverkan mellan olika verksamheter
fungerar väl och att arbetssätten inom socialtjänsten anpassats.

Bestå'mmelserna om vårdplaneringsprocessen dr inte adekvata för
dagens och morgondagens behov

Dagens konstruktion av betalningsansvaret medför att vård planeringen ofta görs innan patienten lämnar slutenvården. Det är visserligen inte otillåtet att vårdplanera efter att patienten skrivits ut men
det kommunala betalningsansvaret förutsätter att vård planen är
upprättad innan utskrivning. Denna ordning är inte längre fullt ut
adekvat mot bakgrund av de stora strukturella förändringar som
både hälso- och sjukvården och socialtjänsten genomgått sedan
Ädelreformen.
Antalet vårdplatser inom akutsjukvården och annan sluten vård
har mer än halverats på tjugo år. Medelvårdtiden i slutenvård inom
vuxenpsykiatri har minskat från 60 dagar 1987, 17 dagar 2008 till IS
dagar 2012. Det innebär att allt mer av hälso- och sjukvården flyttat
ut från sjukhusen och förväntningarna på vad såväl kommuner som
den landstingsfinansierade öppenvården ska klara har förändrats.
De kortare vårdtiderna innebär också att den faktiska planeringstiden för de mottagande enheterna blivit kortare. Den vårdplanering som ska göras enligt betalningsansvarslagen med berörda
mottagande enheter tenderar i dag att komma alltför tidigt i patientens återhämtnings- och rehabiliteringsprocess. Det finns även
tecken på att vårdplaneringen blir en punktinsats. Planeringen blir
därmed inte en process med naturlig uppföljning som det borde
vara.

18

37

SOU 2015:20

Sammanfattning

Vidare finns det för en del patienter fördelar med att planeringen
görs efter att patienten lämnat sjukhuset och har hunnit återhämta
sig något. Patienten kan på så sätt bli mer delaktig i planeringen.
Planeringen av insatserna kan bli både mer träffsäker och långsiktig
när berörd personal på plats i patientens hem kan se hur han eller
hon fungerar i sin vardag. Betalningsansvarslagens konstruktion ger
dock starka incitament att i stället vårdplanera på sjukhuset.
Det är mycket vanligt att representanter för primärvård eller
annan öppenvård som patienten behöver efter slutenvårdstiden inte
deltar i planeringsarbetet i samband med utskrivning. Den vårdplan
som upprättas enligt betalningsansvarslagen blir därmed i hög utsträckning en plan över de åtgärder som de berörda kommunala
enheterna planerat för den enskilde. Slutenvårdens ansvar för
patienten tar normalt slut i samband med att patienten skrivs ut
och därmed uppstår risk för ett "glapp" i ansvarskedjan för patienten. Utredningen menar att detta är en mycket allvarlig brist i nuvarande system, vilket bidrar till att de samlade insatserna inom vård
och omsorg inte hänger samman. Sannolikt är detta en bidragande
orsak till oplanerade återinläggningar i slutenvård.

Utredningens förslag
Det finns en tämligen bred enighet om behovet av att åtgärda problemen med patienter som blir kvar onödigt länge i slutenvården.
Samtidigt finns intressemotsättningar mellan olika parter avseende
vad som behöver åtgärdas för att komma tillrätta med problemen.
Utredningen konstaterar att nuvarande betalningsansvarslag inte
ger huvudmännen tillräckliga incitament och verktyg för att åtgärda problemen. Lagen ger för svaga incitament för kortare väntetider och vårdplaneringsprocessen är inte anpassad efter de arbetssätt och behov som finns i dag. Planeringen blir inte det effektiva
sätt att hålla samman den enskildes insatser som skulle behövas.
U tredningen föreslår att nuvarande betalningsansvarslag upphävs och ersätts aven ny lag -lagen om samverkan vid utskrivning
från sluten hå·lso- och sjukvård. Utredningen har i arbetet gjort avvägningar mellan olika intressen och värden med hänsyn taget till
de praktiska förutsättningar som råder i dag att åstadkomma förändring.
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Syftet med den nya lagen är att patienter som inte längre har
behov av den slutna vårdens resurser så snart som möjligt ska
kunna lämna slutenvården på ett tryggt sätt. Patienter ska inte vara
på sjukhus när de inte behöver. Målgruppen för den föreslagna
lagen är patienter som efter utskrivning från den slutna vården
behöver insatser från den kommunalt finansierade socialtjänsten
eller hälso- och sjukvården och som också kan ha behov av insatser
från den landstings finansierade öppna vården, inklusive primärvården.
Patienter som vårdas med stöd av lagen (1991: 1129) om rättspsykiatrisk vård undantas från lagen eftersom planerings- och utskrivningsprocessen för dessa patienter är radikalt annorlunda än
för andra patienter.

En färå·ndrad plan eringspro cess
I den nya lagen föreslås en förändrad planeringsprocess. De enheter
som ska ta över ansvaret för patientens insatser efter utskrivning
från slutenvård behöver snabbare än i dag få kännedom att patienten kan komma att behöva den berörda enhetens insatser. Utredningen föreslår att behandlande läkare i sluten vård inom 24 timmar
efter att patienten skrivits in underrättar berörda enheter genom ett

inskrivningsmeddelande .
Inskrivningsmeddelandet ska innehålla en bedömning av när
patienten är utskrivningsklar. Utredningen bedömer att det underlättar mottagande enheters förberedelser om sådan information
kommer så tidigt som möjligt.
U tredningen föreslår att skyldigheten att upprätta en vårdplan i
dess nuvarande form tas bort. I stället ska redan befintlig bestämmelse i hälso- och sjukvårdslagen och socialtjänstlagen om samordnad individuell plan tillämpas i planeringsarbetet. Den föreslagna lagen styr inte mot när i tid den samordnade individuella
planeringen ska göras vilket innebär att planeringen kan göras även
efter att patienten skrivits ut. Den samordnade individuella planeringen med berörda enheter ska ske när det är mest optimalt för
patlenten.
U tredningen föreslår att när en berörd enhet i den lands tingsfinansierade öppna vården har fått ett inskrivningsrneddelande
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angående en patient, ska verksamhets chefen utse en fast vårdkontakt för patienten, om han eller hon inte redan har en sådan.
Bestämmelser om fast vårdkontakt finns sedan tidigare i HSL och
patientlagen och länkas nu samman med bestämmelser om utskrivnlllgsprocessen.
Patientens fasta vård kontakt får enligt utredningens förslag,
ansvar för att kalla berörda enheter till samordnad individuell planering. Avsikten med detta är att säkerställa den öppna vårdens medverkan i den samordnade individuella planeringen i samband med
utskrivning.

Krav på att huvudmännen ska komma överens om samvekan kring
utskrivningsklara
Lagstiftningen måste vara så flexibel att den inte förhindrar anpassning till lokala förhållanden och arbetssätt. Anpassning till lokala
förhållanden är en viktig förutsättning för att resurser ska användas
på det mest optimala sättet. Ett principiellt ställningstagande är
därför att lagen endast ska säkerställa vissa nödvändiga principer och
regler. I första hand ska huvudmännen komma överens om gemensamma riktlinjer för samverkan. De ska kunna välja den detaljeringsgrad som är nödvändig utifrån lokala förutsättningar och önskemål.
Detta gäller exempelvis rutiner för informationsöverföring, vad
som ska vara åtgärdat innan patienten skrivs ut från sluten vård,
vem som ansvarar för vad, hur patienter ska följas upp m.m.
Utredningen föreslår att det ska vara obligatoriskt för huvudmännen att komma överens om när kommunernas betalningsansvar
inträder och vilka belopp som kommunerna i sådant fall ska betala,
faktureringsrutiner samt hur huvudmännen ska lösa eventuella
tvister med varandra.

Lttgstiftningen innehåller en "bttck-up-lösning" om hU'vudmännen
inte kommer överens
Utredningen bedömer att det även framgent behövs ekonomiska
incitament för att väntetiderna mellan sluten vård och vård och
omsorg i öppna former ska kunna hållas så korta som möjligt. Vad
som är rimliga planeringstider (och därmed väntetider) är dock
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avhängigt många olika faktorer, t.ex. lokala förutsättningar, den
enskilde patientens situation och hur effektiv samverkan är mellan
olika verksamheter. Utredningen föreslår att huvudmännen ges en
skyldighet att mellan sig överenskomma tidsramar, belopp och
andra villkor för det kommunala betalningsansvaret. På detta sätt
kan väntetiderna bli bättre anpassade till lokala förhållanden. En
målsättning ska vara att väntetiderna ska hållas så korta som
möjligt.
Utredningen föreslår att lagen förses med en "back-up-Iösning"
om huvudmännen inte kan komma överens om tidfrister och
belopp avseende betalningsansvaret för utskrivningsklara patienter.
"Back-up-Iösningens" konstruktion innebär skarpare krav på
huvudmännen jämfört med dagens lagstiftning. Utredningens avsikt med detta är att stimulera huvudmännen till förbättringsarbete
utifrån lokala förutsättningar och att huvudmännen därigenom ska
komma överens om vilka fristdagar och belopp som är adekvata
lokalt. Förslaget innebär att förändrings- och förbättringsarbete
kommer att behöva utföras hos båda huvudmännen.
I dagens betalningsansvarslag räknas tidsfristen från tidpunkten
då kommunen mottagit kallelse till vårdplanering. Betalningsansvaret kan tidigast inträda fem vardagar efter att kallelsen mottagits respektive trettio vardagar för patienter i psykiatrisk vård. De
tidsfrister för betalningsansvarets inträde som finns i i dag sattes
mot bakgrund av vad som vid den tiden ansågs vara en god
standard. Utredningens förslag är att det kommunala betalningsansvaret inträder tre dagar efter att behandlande läkare i slutenvård
underrättat berörda enheter om att patienten är utskrivnings klar.
U tredningen konstaterar att många kommuner redan i dag har
rutiner som säkerställer snabbare övergångar. Utredningens förslag
innebär därmed att standarden sätts efter de som i dag arbetar
effektivt med utskrivnings klara patienter. Utredningens förslag
innebär att regelverket kring fristdagar blir lika för alla patienter
vilket innebär att patienter som vårdas i psykiatrisk slutenvård inte
längre får avvikande regler.
Utredningen föreslår att det för varje år ska finnas ett nationellt
fastställt belopp som kommunerna ska betala om betalningsansvaret
inträtt och om huvudmännen inte kommit överens om annat.
Beloppet ska motsvara ett genomsnitt i landet och inte differentieras
avseende typ av vårdplats. Regeringen eller den myndighet som rege-
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ringen bestämmer ska årligen fastställa detta belopp med hänsyn till
utvecklingen av kostnaden för en vårdplats i slutenvård.

Det kommunala betalningsansvaret villkoras - landstingen måste ha
utfört vissa centrala uppgifter

Kommunernas möjligheter att snabbare än i dag ta över sin del av
ansvaret för utskrivningsklara patienter är i mycket stor utsträckning avhängigt såväl slutenvårdens agerande som att den landstingsfinansierade öppenvården är delaktig i processen. Landstingen
sitter således på centrala förutsättningar för kommunerna att ta sin
del av ansvaret.
Mot denna bakgrund bedömer utredningen att det kommunala
betalningsansvaret för utskrivnings klara patienter ska villkoras på
så sätt att landstinget måste ha uppfyllt vissa centrala delar i processen för att det kommunala betalningsansvaret överhuvudtaget ska
komma ifråga.
Utredningens förslag innebär att landstingen inom 24 timmar
efter att patienten skrivits in i slutenvård ska underrätta berörda
enheter inom kommuner och landstingsfinansierad öppenvård att
patienten kan komma att behöva insatser efter att patienten skrivs
ut. Inskrivningsmeddelandet ska innehålla uppgift om beräknad
utskrivnings dag. På detta sätt får kommunen och berörda enheter
inom landstinget på ett tidigare stadium än i dag möjlighet att
planera för mottagandet av patienten. Om den slutna vården inte
skickar ett inskrivnings meddelande för patienten kan kommunen
inte få något betalningsansvar.
En stor och allvarlig brist i dag är att den landstingsfinansierade
öppna vården som patienten behöver efter utskrivning från sjukhus
inte är tillräckligt delaktig i planeringsarbetet runt patienterna. Utredningen bedömer att detta ofta är en bidragande orsak till oplanerade
återinläggningar av patienter. Primärvårdens/öppenvårdens frånvaro i planeringsprocessen kan också bidra till längre ledtider mellan
slutenvård och vård och omsorg i öppna former. Detta eftersom
kommunernas verksamheter ofta är beroende av insatser från
primärvården eller annan öppenvård för att på ett patientsäkert sätt
kunna ta över sin del av ansvaret för patienten. Det är således
viktigt att patientens vistelse i slutenvård även blir en angelägenhet
för den landstingsfinansierade öppna vården. För att säkerställa att
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den landstingsfinansierade primärvåren/ öppenvården är delaktig i
planeringsarbetet i samband med utskrivning föreslår utredningen
att patienter som omfattas av den föreslagna lagen alltid ska få en
fast vård kontakt utsedd i den landstingsfinansierade öppna vården.
Den fasta vårdkontakten får ansvar för att kalla till samordnad
individuell planering. Kallelsen ska skickas inom tre dagar efter att
slutenvården underrättat berörda enheter att patienten bedömts
som utskrivningsklar. Om så inte sker kan kommunen inte heller
bli betalningsansvarig till landstinget om patienten blir kvar i
slutenvård efter att tre dagar gått.

Huvudmännen behöver stöd i förändringsarbetet
U tredningen föreslår utöver de lagändringar som nämns ovan att
regeringen tar initiativ till ett utvecklingsprogram för att stödja
huvudmännen i den omställning som är önskvärd för att åstadkomma kortare väntetider. Utvecklingsprogrammet har flera olika
delar; stöd till huvudmännen att teckna överenskommelser om
samverkan avseende utskrivningsklara patienter, utredningsstöd för
att hitta de lokala "bromsklossarna" i systemet, metodstöd avseende
samordnade individuella planer, utvecklad statistik vad gäller utskrivningsklara patienter och sambandet med oplanerade återinläggningar, stöd till kommunerna att införa nya arbetssätt, utveckling av
metoder och arbetssätt avseende fast vårdkontakt m.m. Utredningen föreslår även att regeringen efter en tid tar initiativ till en
uppföljning av utvecklingen av väntetider och eventuella undanträngningseffekter.

Ekonomiska och andra konsekvenser
En målsättning med den nya lagen är att den ska leda till ett effektivare resursutnyttjande av hälso- och sjukvårdens och socialtjänstens sammantagna resurser, samtidigt som kvaliteten ökar för
patienterna. Utredningens förslag innebär att huvudmännen lokalt
måste komma överens om tidsfrister för inträdet av kommunernas
betalningsansvar samt vilka belopp som kommunerna i sådant fall
ska betala. Det är därmed inte möjligt att i förväg beräkna utfallet
av de förändringar som utredningen föreslår.
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Om utredningens förslag avseende tidsfrister och belopp skulle
tillämpas nationellt uppskattar utredningen att den totala medelvårdtiden efter att patienten bedömts som utskrivningsklar skulle
kunna halveras. I sammanhanget är det inte adekvat att tala om
besparingar i monetära termer eftersom de vårdplatser som skulle
frigöras kommer att behövas för andra patienter alternativt underlätta i situationer där det finns överbeläggningar. Samtidigt som
resurserna används mer effektivt höjs kvaliteten på vården och
omsorgen för de berörda patienterna/brukarna eftersom de slipper
onödig väntetid. Utredningens förslag innebär en effektivisering av
planeringsprocessen och vi bedömer, mot bakgrund av befintliga
exempel där man redan i dag har arbetsätt som möjliggör korta
väntetider, att kostnaderna generellt sett inte ökar. Utredningen
kan heller inte se några skäl till att kostnaderna för kommunernas
avgifter till landstingen generellt sett skulle öka. Utredningen
bedömer att kommunernas planeringsförutsättningar ändras på ett
sådant sätt att omställningen är möjlig utan att det generellt sett
behövs tillföras mer resurser. Målgruppen och behoven är i princip
desamma som i dag. Kostnaderna för kommunernas ansvar för att
ge insatser, även med kort varsel, skatteväxlades i samband med
Ädel- och psykiatrireformerna.
Utredningen anser att finansieringsprincipen inte är tillämplig i
detta fall. Finansieringsprincipen gäller förhållandet mellan staten
och kommunsektorn och detta förslag avser endast ansvarsfördelningen mellan kommuner och landsting.
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Mer trygghet och bättre försäkring

l Av
praktiska skäl använder kommiucn beniimningen socialförsäkringar för sjuk-,
arbetsskade- och arbetslöshetsförsäkringarna, ;iven om arbetslöshetsförsäkringen inte är
obligatorisk och även är en del av den :\ktiva arbetsmarknadspolitiken.
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Den parlamentariska socialförsäkringsutredningen föreslår i sitt
slutbetänkande en rad förbättringar i sjukförsäkringen inklusive
stödet för återgång i arbete, i arbetsskadeförsäkringen och i arbetslöshetsförsäkringen. Syftet är att värna förtroendet för socialförsäkringarna och göra försäkringarna långsiktigt hållbara. J Betänkandet innehåller ett 50-tal förslag till angelägna förbättringar i nuvarande försäkringar samt förslag till inriktning av det fortsatta
reformarbetet.
Slutbetänkandet är resultatet av jämkningar och kompromisser
för att uppnå en bred politisk samsyn om hur socialförsäkringarna
kan förbättras och hur inriktningen av det fortsatta reformarbetet
ska utformas, dvs. en minsta gemensamma nämnare. Kommittens
förslag stöds aven majoritet i kommitten. Kommittens bedömning
anger den fortsatta inriktningen av reformarbetet som kommittens
majoritet ställer sig bakom, utan att ta ställning till alla detaljer.
Samsyn, samarbete och överenskommelser bör ligga till grund för
de fortsatta reformerna inom detta område.
Betänkandet bygger på samråd med parterna på arbetsmarknaden och diskussioner med ansvariga myndigheter och institutioner, experter och forskare.
Högsta prioritet är att utveckla och förbättra åtgärderna för
sjukskrivna som har svårt att återgå i arbete. Det är en stor mänsklig och samhällelig förlust när sjuka slås ut från arbetslivet, trots att
de inget hellre vill än att arbeta. Tilliten till försäkringarna undergrävs om allt fler människor permanent slutar att arbeta och där-

med slutar att bidra till finansieringen. Förslag läggs om att hälsooch sjukvården ska ha ett ansvar för återgång i arbete och ges förstärkta och permanenta resurser för detta arbete. Det behövs ökat
stöd till arbetsgivarnas insatser för återgång i arbete. Uppföljning
och utvärdering måste förbättras.
Det är också mycket viktigt att stärka standard tryggheten i
socialförsäkringarna. Tilliten till socialförsäkringarna kan bevaras
endast om medborgarna får en tillräcklig ersättning. Inkomstbortfallsprincipen måste därför värnas. Försäkringen ska utformas så att
de flesta sjukskrivna och arbetslösa erhåller en inkomstrelaterad
ersättning vid sjukdom och arbetslöshet.
Socialförsäkringarna bör bli rättvisare och träffsäkrare. Sambandet behöver bli tydligare mellan arbete, inkomst, avgift och ersättning. Slutbetänkandet innehåller i grunden omarbetade, förenklade
och detaljerade förslag om en övergång till att ersättningen fortsättningsvis ska beräknas på elektroniska inkomstuppgifter, insamlade
av Skatteverket. Övergången föreslås ske i två etapper med en
mellanliggande kontrollstation.
I stället för tidigare komplicerade förslag till månadsuppgifter
föreslås nu att arbetsgivare varje månad ska rapportera e-inkomst
för anställda enligt kontantprincipen, företrädesvis genom digital
överföring från lönesystem. Ersättningarna i socialförsäkringarna
ska efter hand i normala fall baseras på de genomsnittliga inkomsterna under tolv månader före försäkringsfallet. Huvuddelen av de
olika undantag och särregler som finns i nuvarande socialförsäkringar för beräkning av inkomstunderlaget ska fortsätta att gälla.
Inom sjukförsäkringen läggs ett antal förslag för att stärka försäkringens förmåga att ge ekonomisk trygghet och stödja en återgång i arbete. Försäkringsskyddet förbättras för studerande och
företagare. Nuvarande karensregel ersätts med ett karensavdrag. För
att underlätta en återgång i arbete ska det i vissa fall bli möjligt att ta
ut sjukpenning mer flexibelt jämfört med nuvarande förmånsnivåer.
För att sjukförsäkringen långsiktigt ska kunna behålla stabila
ersättningsregler måste sjukfrånvaron hållas på en någorlunda jämn
och rimlig nivå. Det föreslås en bred uppgörelse där nuvarande mål
att frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå preciseras. Förslaget innebär att sjukfrånvaron i Sverige, dvs. antalet sjukpenningdagar och antalet dagar
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Betydande kvarstående problem

Socialförsäkringarna är en central del i den svenska välfärds modellen. Försäkringarna har under lång tid framgångsrikt bidragit till
att bekämpa fattigdom och medverkat till en rättvis fördelning av
de ekonomiska resurserna i Sverige. Därmed har de bidragit till
både social sammanhållning och en god ekonomisk tillväxt.
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Arbetslinjen är den centrala förklaringen bakom framgången för
socialförsäkringarna. Arbete är grunden för både den enskildes och
samhällets välfärd. Det är arbete som ger försäkringsskydd och mer
arbete ger bättre försäkringsskydd. Alla som kan, ska arbeta och
bidra till välfärdens finansiering.
Socialförsäkringar ska ge en standardtrygghet och därigenom
stärka medborgarnas frihet. Försäkringarna ger frihet från oro för
den egna ekonomin när människor inte kan försörja sig genom
arbete. De ger också trygghet som gör det möjligt att ställa om till
nya arbeten eller arbetsplatser.
Det överskuggande problemet i socialförsäkringarna har länge
varit att arbetslinjen har försvagats. Olika regeringar har genomfört
en rad reformer för att försöka komma till rätta med problemen.
De stora strukturella problemen i socialförsäkringarna har
minskat. Det finns emellertid fortfarande betydande kvarstående
problem i socialförsäkringarna. Insatserna för återgång i arbete är
inte tillräckligt effektiva. Den enskilde får bära en stor del av riskkostnaderna vid sjukdom och arbetslöshet. Alltför många arbetslösa har ett otillräckligt ekonomiskt skydd vid arbetslöshet. Betydande förändringar i befolkningens sammansättning, arbetsmarknaden och i arbetslivet motiverar fortsatta reformer för att socialförsäkringarna ska fortsätta att fungera uthålligt.
Det är angeläget att socialförsäkringarna återfår en högre grad av
stabilitet och förutsägbarhet. Det förutsätter att samsyn, samarbete
och överenskommelser i högre grad än i dag läggs till grund för
politiken inom detta område.

Successiva reformer

De demografiska förändringarna tillsammans med uppskjutna
inträden i, respektive tidigarelagda utträden från, arbetslivet innebär att välfärdspolitiken står inför stora utmaningar. För överblickbar tid kommer det endast att finnas begränsade offentliga resurser
till förfogande för förbättringar av socialförsäkringarna. Stora och
kostsamma förbättringar eller omfattande omorganisationer bör
därför inte bli aktuella. De begränsade resurser som efter hand kan
finnas bör riktas till prioriterade områden.
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med sjuk- och aktivitetsersättning per försäkrad, under en lämplig
period inte väsentligt ska överstiga sjukfrånvaron i jämförbara länder i Europa. Det ska vara tydligt vilka myndigheter och andra
huvudmän som ansvarar för att målen nås. Regering och riksdag har
det yttersta ansvaret för lagstiftningen. Det ska också på förhand
ha överenskommits vilka åtgärder som ska genomföras om sjuktalet åter ökar oförklarligt.
Inom arbetsskadeförsäkringen läggs ett antal förslag till angelägna förbättringar för att förbättra likformighet, transparens och
rättvisa i försäkringarna. Förslagen omfattar bl.a. ett nytt bedömningsstöd för prövning av arbetsskadeärenden, inrättande av ett
arbetsmedicinskt råd och satsningar på statistik och forskning.
En väl utformad arbetslöshetsförsäkring bidrar både till ekonomisk trygghet och förbättrar också arbetsmarknadens funktionssätt. Tilliten till arbetslöshetsförsäkringen kan behållas endast om
täckningsgraden ökar, standardtryggheten stärks och de allra flesta
som förvärvsarbetar bidrar till försäkringens finansiering genom
både arbetsgivaravgifter och medlemskap i arbetslöshetskassor.
Förslag läggs för att stärka likformighet och rättvisa i arbetslöshetsförsäkringen.
Förutsättningarna är bättre än på lång tid för att pröva möjligheterna till en bred uppgörelse om en långsiktig modell för arbetslöshetsförsäkringen. Nuvarande struktur med en obligatorisk grundförsäkring, en frivillig arbetslöshetsförsäkring och kompletterande
avtalade försäkringar bör kunna vara utgångspunkten.
Slutbetänkandet ger en grund till inriktningen av det fortsatta
reformarbetet inom socialförsäkringarna som baseras på en bred
politisk samsyn. Det fortsatta arbetet bör organiseras i en samarbetsmodell, där även arbetsmarknadens parter deltar.
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Kostnaderna för socialförsäkringarna sammantaget måste också
hållas på en nivå som är uthållig ur statsfinansiell synvinkel. Reglerna i socialförsäkringarna behöver vara rimligt stabila över tid.
Väl fungerande socialförsäkringar skapar en god ekonomisk
trygghet till låga samhällsekonomiska kostnader. Förutsägbarhet,
rättssäkerhet och administrativ effektivitet är avgörande för socialförsäkringarnas förtroende och legitimitet.

Del 1: Ett rättvisande inkomstunderlag
Del 1 i slutbetänkandet innehåller i grunden omarbetade och
detaljerade förslag om hur standardtryggheten i socialförsäkringarna kan förbättras genom att ersättningarna baseras på tidigare
faktiska inkomster. Ersättningarna i socialförsäkringarna ska i
normala fall baseras på de genomsnittliga inkomsterna tolv månader före försäkringsfallet. Huvuddelen av de olika undantag och
särregler som finns i nuvarande socialförsäkringar för beräkning av
inkomstunderlaget ska fortsätta att gälla. Den ersättningsgrundande inkomsten (EGI) ska för anställda beräknas på den försäkrades avgiftspliktiga ersättningar som ligger till grund för beräkning
av arbetsgivaravgifter. Dessa ska månatligen inrapporteras till
Skatteverket av arbetsgivaren på elektronisk väg (e-inkomst).

Bristande träffsäkerhet och förutsägbarhet
Förtroendet för standard tryggheten i socialförsäkringarna är beroende av att ersättningen vid s jukdom, arbetsskada eller arbetslöshet
rimligt väl överensstämmer med den inkomst som förloras. Om
träffsäkerheten är bristfällig kommer alltför många att överkompenseras, medan andra får en för låg ersättning.
Förtroendet försvagas också när de försäkrade inte i förväg kan
förutse om de har ett försäkringsskydd och hur stor ersättningen
skulle bli vid sjukdom eller arbetslöshet.
Dessutom blir standardtryggheten mindre välfungerande om de
försäkrade får vänta länge på sin ersättning. Detsamma gäller om
olika bedömningar leder till skilda ersättningar i likartade situationer.
Standardtryggheten i nuvarande system är av flera skäl bristfällig. Analyser visar bl.a. att träffsäkerheten i den sjukpenninggrun-
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Välfärdens utmaningar innebär också att samhället behöver bli
effektivare i att ge stöd för återgång i arbete efter sjukdom och
arbetslöshet. Det innebär bättre socialförsäkringar, framför allt väl
fungerande stöd till återgång i arbete, effektiv försäkringstillämpning och kontroll.
Ännu vilnigare är det dock att andra områden inom välfärdspolitiken fungerar effektivare än i dag. Det är bättre resultat av arbetet
inom hälso- och sjukvården och Arbetsförmedlingen som kan
minska trycket på socialförsäkringarna och stärka arbetslinjen.
Arbetsförmedlingen föreslås få i uppdrag att utveckla insatserna för
återgång i arbete och säkerställa att uppföljning sker av personer
som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen och inte har rätt till
ersättning från sjukförsäkringen.
Inriktningen av det fortsatta arbetet bör vara en successiv och
kunskapsbaserad reformering av socialförsäkringarna. Problemen i
socialförsäkringarna motiverar inte vidlyftiga strukturella reformer
som att slå samman och harmonisera de olika försäkringarna, att
samordna administrationen, att skapa autonoma försäkringar, att
flytta ut försäkringsskyddet till parterna på arbetsmarknaden eller
att privatisera försäkringarna. De mål för sjukförsäkringen som
anses kunna nås genom en från statsbudgeten fristående försäkring
är goda och väl motiverade. Kommittens bedömning är dock att
målen kan nås i en försäkring inom ramen för statsbudgeten.
Stora reformer och omorganisationer är komplicerade, långsamma och dyrbara, och de innebär alltid oförutsedda risker. Socialförsäkringarnas grunder är väl utformade och anpassade till
svenska förhållanden. De fördelar som kan uppnås med grundläggande strukturella reformer kan nås genom en utveckling av nuvarande försäkringsmodeller.
Utgångspunkten är att säkerställa att socialförsäkringarna är
långsiktigt hållbara. Människors tillit till försäkringarna måste stärkas. För att den enskilde ska vilja betala till socialförsäkringarna
måste det finnas ett förtroende för att man själv får en tillräcklig
ersättning och nödvändigt stöd den dag man behöver det.
Arbetslinjen måste också värnas genom en effektiv omställning.
Tilliten undergrävs om försäkringarna bidrar till att allt fler personer slås ut från arbetslivet. Hållbarheten förutsätter ett brett stöd
hos medborgarna, de politiska partierna och arbetsmarknadens
parter.
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reda på vilken inkomst som ligger till grund för beräkning av den
ersättning han eller hon har rätt till i händelse av ett försäkringsfall.
En väl utformad gemensam insamling av inkomstunderlag kan
användas i skatteförfarandet, i socialförsäkringarna och en rad
andra verksamheter. Därmed minskar uppgiftslämnarbördan
väsentligt för både försäkrade och arbetsgivare.
Omläggningen ger också förutsättningar för en effektivare
administration. Arbetslöshetskassorna kommer exempelvis att
normalt kunna betala ut ersättningen utan långa väntetider.
Ett nytt förslag till enklare insamling av inkomstuppgifter har
tagits fram. Detaljerade förslag redovisas för hur inkomstuppgifterna ska användas i socialförsäkringarna.
Reformen är utformad så att syftet med och utfallet av nuvarande försäkringsskydd behålls. Huvuddelen av de olika undantag
och särregler som finns i nuvarande socialförsäkringar ska fortsätta
att gälla. Det ska dessutom finnas särskilda skyddsregler som ger
den enskilde en möjlighet att få ersättningen beräknad enligt nuvarande regler. Därmed kommer de flesta försäkrade att få oförändrad eller förbättrad standardtrygghet i socialförsäkringarna.
För de flesta försäkrade blir det enklare och snabbare att få rätt
ersättning med de nya reglerna. Ingen konllner att drabbas av mer
komplicerade regler eller längre väntetider jämfört med i dag.

Förbättrad standardtrygghet och förutsägbarhet med ersättning
som baseras på tidigare faktiska inkomster
Tidigare förslag om månadsuppgifter och inkomstvillkor i socialförsäkringarna har mött välgrundad kritik. En rad fördelar kan
emellertid vinnas om ersättningen vid en inkomstförlust baseras på
tidigare inkomster som inhämtas från en gemensam källa.
Det viktigaste är att standardtryggheten förbättras genom att
träffsäkerheten ökar vid ersättning av inkomstbortfall. Riskerna för
över- eller underförsäkring minskar.
Rättssäkerheten ökar genom att utrymmet för skönsmässiga
bedömningar och fel i handläggningen minskas. Användningen av
tidigare faktiska inkomster i handläggningen bidrar till ökad likvärdighet vid bedömning av likartade fall.
En avgörande fördel är också att övergången till att använda
tidigare faktiska inrapporterade inkomster för beräkning av ersättning ökar tryggheten genom att den försäkrade kan förutse sitt
försäkringsskydd. Den enskilde ska genom en e-tjänst kunna få
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Förenklad beräkning med hjälp ave-inkomst
I stället för tidigare komplicerade förslag till månadsuppgifter med
periodisering föreslås nu en ny inrapportering av inkomstuppgifter
som lämnas enligt kontantprincipen och ersätter nuvarande månadsvisa arbetsgivardeldaration och årsvis a kontrolluppgift.
Arbetsgivare ska varje månad rapportera e-inkomst för anställda.
Inrapportering ska ske vid samma tid som nuvarande arbetsgivardeklaration, dvs. normalt i mitten av månaden efter den månad då
lön har betalats ut.
E-inkomst för de anställda bör i första hand inrapporteras
elektroniskt direkt från lönesystemen till Skatteverket. E-inkomsten kommer i framtiden att kunna användas av flera myndigheter
och för flera olika ändamål. Digitaliseringen förbättrar konkurrensförmågan för svenskt näringsliv.
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dan de inkomsten (SGI), dvs. förmågan att mäta inkomstförlusten,
kan ifrågasättas. Även om det i genomsnitt finns ett visst samband
mellan beräknad bakomliggande inkomst och SGI, är spridningen
mellan olika personer betydande. Trots Försäkringskassans och
arbetslöshetskassornas omfattande och dyrbara utredningar av
inkomster och anställningar är träffsäkerheten på grund av komplexa regler inte sällan bristfällig.
En viktig orsak till den bristande träffsäkerheten är att stora och
växande grupper på arbetsmarknaden med nuvarande regler får en
bristande standard trygghet, trots att de under lång tid har betalat
avgifter till försäkringen. Det gäller bl.a. arbetstagare med tidsbegränsade anställningar och personer som kombinerar tidsbegränsade anställningar och företagande.
Den ersättningsgrundande inkomsten i arbetslöshetsförsäkringen bygger på ett historiskt inkomstunderlag, men vilka
inkomster som ingår i inkomst begreppet baseras till viss del på
bedömningar. Detta leder till bristande förutsebarhet för den
enskilde och kan även leda till att liknande fall bedöms olika.
Andra problem är att personer som startar eget företag och studerande har svårigheter att förutse sitt försäkringsskydd.

Sammanfattning

Sammanfattning

Det kommer också att vara möjligt för arbetsgivare att inrapportera e-inkomst för anställda genom Skatteverkets nuvarande etjänst, eller att använda blanketter som skickas till Skatteverket.

Gemensamt inkomstbegrepp

Ramtid tolv månader
Det viktigaste syftet med att införa e-inkomst och gemensamt
inkomstbegrepp i socialförsäkringarna är att öka träffsäkerheten,
dvs. att försäkringarna så bra som möjligt ersätter det faktiska
inkomstbortfallet. Det är ramtidens utformning, dvs. det antal
månader med e-inkomst som läggs till grund för ersättningen, som
bestämmer träffsäkerhcten.
Ramtiden bör vara utformad på samma sätt i socialförsäkringarna. Det ökar överblickbarheten och gör det lättare för den för-
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säkrade att förutse sitt försäkringsskydd. Det finns inga bärande
argument för särlösningar för vissa försäkringar.
En rimlig avvägning är att ramtiden ska vara tolv månader inom
socialförsäkringarna, vilket överensstämmer med nuvarande ramtid
i arbetslöshetsförsäkringen. Därigenom kommer ersättningen att
på bästa sätt spegla de genomsnittliga inkomster den försäkrade
hade före sjukdomen eller arbetslösheten. Det utjämnar variationer
över tid och ökar förutsägbarheten för den försäkrade.
På så sätt förbättras också försäkringsskyddet för personer med
säsongsarbete och tillfälliga anställningar. Risken minskar för att
förändringar av inkomsten leder till under- eller överkompensation.
Övervägande skäl talar emot att hoppa över vissa månader under
ram tiden. Visserligen skulle en sådan modell kunna vara något mer
förlåtande för personer som har tillfälligt låga eller höga inkomster.
Men denna beräkningsmodell skulle göra inkomstunderlaget svåröverskådligt och minska fördelarna med förutsägbarhet i försäkringarna. Det behov som finns av att vid beräkningen av inkomstunderlaget ta hänsyn till vissa situationer eller grupper får i stället
lösas med särskilda undantags- eller skydds regler.
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De skillnader som i dag finns i inkomstbegreppen mellan de olika
socialförsäkringarna, dvs. vilka inkomster som ska ersättas, har
historiska förklaringar. Försäkringarnas olika syften motiverar att
försäkringarna skiljer sig åt i avseenden som tak eller ersättningsnivå. Att inkomst definieras på olika sätt är däremot omotiverat.
Det är principiellt rimligt och begripligt för de försäkrade att
ersättningar beräknas på samma inkomster som arbetsgivarna
betalar socialavgifter på. Förslag läggs om ett gemensamt inkomstbegrepp för socialförsäkringarna där inkomstuppgifterna hämtas
från samma källa. Ersättningsgrundande inkomster ska vara de
inkomstslag som ligger till grund för inbetalning av arbetsgivaravgift och egenavgift.
Denna förändring förbättrar standardtryggheten eftersom ett
inkomstbortfall ersätts på liknande sätt oavsett orsaken till bortfallet. Utrymmet för bedömningar, som kan ge olika resultat i liknande fall, tas bort. Dessutom ökar förutsägbarheten och transparensen i socialförsäkringarna.
Det föreslagna gcmensamma inkomstbegreppet kommer att
ange vilka inkomster som beaktas vid beräkning inom arbetslöshetsförsäkringen och vid det förenklade beräkningssätt som föreslås för socialförsäkringen.

Sammanfattning

Inga skärpta kvalifikationsvillkor
Tidigare förslag om att använda tidigare faktiska inkomster i socialförsäkringarna skulle medföra skärpta kvalifikationsvillkor för
rätt till försäkringsskydd. Detta i grunden omarbetade förslag om
en övergång till att använda tidigare faktiska inkomster som
underlag i socialförsäkringarna ändrar inte försäkringarnas syfte
och funktion. Nya kvalifikationsvillkor som försämrar försäkringsskyddet ska inte införas. Nuvarande grundprinciper för att fastställa när man omfattas av försäkringsskyddet ska gälla även i framtiden.
De regler som i dag finns för beräkning av inkomst för nytill trädande eller återinträdande på arbetsmarknaden ska behållas, liksom
de olika skyddsregler som finns för särskilda situationer och
grupper.
Det innebär också att skyddet för ny- och återtillträdande i
arbetslivet i arbetsskadeförsäkringen behålls enligt nuvarande regler.
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Inom arbetslöshetsförsäkringen föreslås att rätten till ersättning
vid arbetslöshet enligt huvudregeln ska bygga på ett inkomstvillkor. Arbetsvillkoret ska finnas kvar som alternativ. Det innebär att
det inte heller i arbetslöshetsförsäkringen föreslås någon skärpning
av kvalifikationsvillkoret.

Förenklad beräkning och alternativ beräkning
Slutbetänkandet innehåller detaljerade förslag angående omläggningen till att använda tidigare faktiska inkomster för att beräkna
ersättningar i socialförsäkringarna. De nya reglerna är utformade så
att utfallet blir bättre eller lika bra jämfört med i dag för de flesta
försäkringsfall.
Ersättningen ska i första hand beräknas på e-inkomstuppgifter
från de tolv senaste månaderna.
Den försäkrade får vid ansökan om ersättning ett förval som
visar det inkomstunderlag som beräknats med e-inkomst. Om
beräkning enligt nuvarande regler ger ett mer förmånligt utfall ska
dessa regler användas i stället.

Införandet bör göras i två etapper. En särskild införandekommission ska tillsättas för att leda genomförandet.

Etapp 1

I den första etappen förtydligas inkomstbegreppet i socialförsäkringen. Insamling ave-inkomst påbörjas. Reglerna om förenklad
och alternativ beräkning införs. Försäkringskassan respektive
arbetslöshetskassorna ges tillgång till e-inkomsterna som beslutsstöd och för effektivare kontroll. Insamlingen ave-inkomsten gör
det möjligt att jämföra inkomstunderlaget enligt nuvarande regelverk med underlaget från den förenklade beräkningen.
När inkomstunderlaget omfattar tolv månader används e-inkomst
och tidigare faktiska inkomster enligt föreslagna regeländringar för
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att förbättra standardtryggheten för de grupper för vilka nuvarande
regler fungerar mindre väl.
Den beräknade ersättningsgrundande inkomsten ska göras tillgänglig för den försäkrade. Med hjälp av dessa uppgifter kan den
försäkrade ta reda på vilken ersättning från de allmänna socialförsäkringarna som skulle utbetalas vid ett försäkringsfall. Det är
givetvis också önskvärt att den försäkrade på sikt ska kunna få reda
på vilka ersättningar som kan utbetalas från kompletterande
försäkringar.
Etapp 2

När e-inkomsten använts i ca 18 månader ska införandekommissionen lämna sin bedömning till regeringen om när etapp två
ska påbörjas (kontrollstation).
I etapp två omfattas alla försäkrade med anställning av reglerna
om förenklad beräkning av EGI.

Införandekommissionens uppgifter
Införandekommissionen ska leda införandet av systemet med einkomst och övergången till att använda tidigare faktiska inkomster
i socialförsäkringarna. Kommissionen bör bestå av representanter
för berörda myndigheter, arbetslöshetskassor och parterna på
arbetsmarknaden. Ett särskilt sekretariat ska inrättas i kommisSIOnen.
Kommissionen ska bistå Skatteverket i arbetet med information
och rådgivning till arbetsgivare och allmänheten vid införandet av
e-inkomst. Den ska tillsammans med berörda följa upp och utvärdera hur arbetsgivarnas uppgiftslämnarbörda påverkas vid omställningen och efter hand i normal verksamhet. Kommissionen ska ta
initiativ till förbättringar som kan underlätta insamlingen av einkomster.
Införandekommissionen ska vidare bevaka att registerhållning
och användning ave-inkomster omgärdas av nödvändiga säkerhetsregler och rutiner. Den ska särskilt följa upp integritetsskyddet i
verksamheten.
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Införande i två steg

Sammanfattning

Sammanfattning

Kommissionen ska bistå Försäkringskassan och arbetslöshetskassorna med information till de försäkrade vid övergången till att
använda tidigare faktiska inkomster i socialförsäkringarna. Den ska
uppdra till lämpliga utförare att följa upp och utvärdera effekterna
av övergången.
Införandekommissionen ska regelbundet rapportera till regeringen om hur arbetet fortskrider. Vidare ska kommissionen lämna
sin bedömning till regeringen av när etapp två ska påbörjas.

Ersättningsgrundande inkomst i sjukförsäkringen,
arbetsskadeförsäkringen och föräldraförsäkringen

Sammanfattning

av ersättnings grundande inkomst, där den förenklade beräkningen
av SGI har anpassats för att hantera alla de situationer som i dag
täcks av bestämmelser om SGI-skydd. Om ersättningen med
användning av den förenklade beräkningen blir för låg i förhållande
till inkomstbortfallet, kan ersättningen beräknas enligt nuvarande
regler.
Den kvalifikationstid som finns i föräldraförsäkringen anpassas
till ersättnings grundande inkomst baserad på faktiska tidigare
inkomster.

Ersättningsgrundande inkomst i arbetslöshetsförsäkringen
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Det nya och i grunden omarbetade förslaget till övergång till tidigare faktiska inkomster innebär att arbetslöshetsförsäkringens
grundläggande funktion behålls. Försäkringen täcker samma grupper, kvalifikationsvillkoren behålls och ersättningarna ändras inte.
I etapp ett används e-inkomst som besluts stöd och för kontroll
inom arbetslöshetskassorna. Ersättningsgrundande inkomst baserad på e-inkomst används för en förenklad beräkning av ersättningen för arbetslösa som haft ett anställningskontrakt med överenskommen arbetstid under den tid ersättningen beräknas på. För
arbetslösa med mer komplicerade inkomst- och arbetstidsförhållanden före arbetslösheten, framför allt för timanställda, behålls
nuvarande beräknings regler.
Transparensen ökar genom att den arbetslöse själv kan jämföra
den ersättnings grundande inkomsten enligt e-inkomsten med
arbetslöshetskassans beräkning.
I denna etapp kan det undersökas i vilket omfattning träffsäkerheten förbättras när det gäller ersättnings grundande inkomst som
beräknas på grundval av registrerade e-inkomster jämfört med
beräkningen enligt nuvarande regler.
I etapp två ersätts nuvarande regler för att fastställa normalarbetstid. Ett kvalifikationsvillkor som enligt huvudregeln baseras på
tidigare faktiska inkomster införs. E-inkomsten används för att
beräkna ersättningsgrundande inkomst.
Uppgifterna om arbetstid är ofta svåra att beräkna för arbetsgivarna och medför en stor uppgiftslämnarbörda. Trots att uppgifterna ofta måste kompletteras är riskerna stora att ersättningen
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I etapp ett införs en förenklad beräkning av SGI som komplement
till nuvarande regelverk. Den förenklade beräkningen ska kunna
ske automatiskt och anges som förval vid ansökan. Om personens
aktuella inkomst är högre anger personen den i stället vilket betyder att ersättningen prövas enligt nuvarande regler. Ersättning ska
således alltid utgå enligt den beräkningsmetod som är mest förmånlig för den enskilde. När ersättningen baseras på aktuell
inkomst enligt nuvarande regelverk ska personen vara beredd att
styrka sin aktuella inkomstuppgift på samma sätt som i dag.
Det innebär avsevärda förbättringar av standardtryggheten för
de stora och växande grupper på arbetsmarknaden som, trots att de
betalar avgifter till sjukförsäkringen, inte får ett rimligt ekonomiskt
skydd vid sjukdom. Det gäller visstidsanstälIda och s.k. kombinatörer. Kommitten lämnar även förslag som ger ökad trygghet för den
som startar eget aktiebolag och den som avslutar studier med
studiemedel.
Faktorn 0,97 som reducerar SGI:n när sjukpenningen fastställs
infördes i avvaktan på en övergång till historiska inkomstuppgifter.
När ersättningen beräknas utifrån huvudregeln, dvs. baseras på einkomstunderlaget, som består av tidigare faluiska inkomstuppgifter,
är reduktionen inte nödvändig och ska därför tas bort. När
skyddsregeln tillämpas och SGI:n beräknas med nuvarande regler
ska faktorn 0,97 fortsätta att användas. Inkomsten baseras i dessa
fall på en prognos för de framtida inkomsterna och därmed bör de
justeras på samma sätt som i dag.
I etapp två ska ersättningarna i sjuk-, arbetsskade- och föräldraförsäkringen med få undantag baseras på en förenklad beräkning

Sammanfattning

baseras på felaktiga uppgifter. Arbetstidsuppgifterna är svåra att
kontrollera. Det leder till brister i träffsäkerheten.
En övergång till att använda tidigare faktiska inkomster i kvalifikationsvillkoret ökar träffsäkerheten och förutsägbarheten för de
flesta arbetslösa. Det nya kvalifikationsvillkoret innebär att rätt till
ersättning har en arbetslös som under ram tiden haft inkomster i
minst sex månader på en viss nivå. Kommitten har inte tagit ställning till vilken nivå som kan gälla men gör bedömningen att 20
procent av prisbasbeloppet varje månad (för 2015 8900 kronor)
skulle innebära att huvuddelen av dem som i dag uppfyller ett
arbetsvillkor även skulle uppfylla inkomstvillkoret. Om inkomstvillkoret inte uppfylls, kan arbetsgivarintyg lämnas för att styrka
arbetsvi11koret.

Sammanfattning

Sedan slutet av 1990-talet har olika regeringar genomfört en rad
reformer för att försöka komma till rätta med problemen. Reformerna har inneburit att de stora strukturella problemen i sjukförsäkringarna i väsentliga avseenden har minskat.
Åtskilliga problem kvarstår dock och andra har uppkommit till
följd av genomförda reformer. Standardtryggheten har urholkats,
bl.a. genom att taken i sjukförsäkringen inte följer löneutvecklingen. Ett centralt kvarstående problem är att insatserna för återgång i arbete sätts in för sent och inte är tillräckligt effektiva. Det
är alltför många långtidssjukskrivna som efter 914 sjukdagar överförs till Arbetsförmedlingen.
Försäkringsskyddet brister för vissa grupper, bl.a. studerande,
egenföretagare och dem som kombinerar förvärvsarbete och företagande.

Del 2: En långsiktigt hållbar sjukförsäkring

Åtskilliga problem kvarstår
Sjukförsäkringen har länge präglats av höga sjuktal jämfört med
andra länder, oförklarligt stora variationer i sjukfrånvaro och osakliga skillnader mellan olika regioner i sjukfallslängd för samma diagnoser. Problemen medförde en stadigt stigande permanent utslagning i över 30 år, som inte kunnat förklaras av förändringar i hälsa
eller arbetsliv.
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Strukturella reformer är inte nödvändiga
Olika strukturella reformer har länge diskuterats och utretts för att
komma till rätta med problemen i sjukförsäkringen. Det har handlat om att skapa autonoma försäkringar, att flytta ut försäkringsskyddet till parterna, att ge hälso- och sjukvården, arbetsgivarna
mJI. ökade ekonomiska drivkrafter för att hantera sjukskrivningarna osv. Det ingår i kom mittens uppdrag att bedöma om sådana
grundläggande reformer är nödvändiga eller eftersträvansvärda.
Det finns en rad problem i sjukförsäkringen som bör åtgärdas
relativt skyndsamt. Problemen rör särskilt förmågan att säkra en
tillräcklig ekonomisk standardtrygghet och att stödja återgången i
arbete. Problemen motiverar emellertid inte en stor omgörning.
Stora reformer och omorganisationer är komplicerade, långsamma
och dyrbara, och de innebär alltid oförutsedda risker. De fördelar
som kan uppnås med grundläggande strukturella reformer bör
också kunna uppnås genom en utveckling av nuvarande sjukförsäkring. Det är mer angeläget att på kortare sikt förbättra sjukförsäkringens funktion i nuvarande struktur än att välja en tidsödande
och osäker reformväg, vars vinster i bästa fall kan hämtas hem efter
många år.
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Del 2 i slutbetänkandet innehåller förslag till angelägna förbättringar i sjukförsäkringen samt till mål för en hållbar försäkring.
Förbättringsförslagen syftar till att bidra till att sjukförsäkringen
fungerar effektivare i fråga om standardtrygghet, återgång i arbete,
försäkringstillämpning och kontroll. Nuvarande mål om en låg och
stabil sjukfrånvaro bör preciseras genom en bred politiskt uppgörelse.
Förslagen om bättre åtgärder för återgång i arbete eller studier
redovisas i del 3 respektive del 6.
Förbättringar kan behöva göras även i sjuk- och aktivitetsersättningen. Kommitten har emellertid av tidsskäl prioriterat sjukpennmgen.

Sammanfattning

Angelägna förbättringar av sjukförsäkringen

Sammanfattning

•

Det finns ett antal problem i sjukförsäkringen som bör åtgärdas
relativt skyndsamt. De förslag som läggs fram syftar till att förbättra standardtryggheten och rättvisan i försäkringen.
•

Standardtryggheten i sjukförsäkringen måste värnas. Taket i
sjukförsäkringen utformas så att standardtryggheten inte
urholkas. Omkring 80 procent av de försäkrade ska få 80 procent av sin ersättningsgrundande inkomst från den allmänna
försäkringen.
Effektiv och likformig försäkringstillämpning. Socialstyrelsen
får ett utökat uppdrag och ges resurser för att uppdatera,
utveckla och utvärdera det försäkringsmedicinska beslutstödet.
Socialstyrelsen ska tillsammans med Försäkringskassan och
medicinska experter årligen redovisa hur sjukskrivningarna för
olika diagnoser utvecklas hos de olika landstingen.

•

Bättre kvalitet i handläggningen. Försäkringskassan får i uppdrag att utveckla sjukförsäkringshandläggarnas kompetens
inom utredningsmetodik och försäkrings medicin.

•

Tidigare upptäckt av behov av åtgärder för återgång i arbete.
Ett bedömningsstöd för hälso- och sjukvården ska införas som
gör det lättare att tidigt identifiera sjukskrivna som har behov
av specifika insatser och bedöma när samverkan med arbetsgivare ska ske.

•

En rättvisare karens. Nuvarande karensregel ska ersättas med
ett karensavdrag i lagen (1991 :1047) om sjuklön och i socialförsäkrings balken.

•

Flexibel sjukpenning vid stegvis återgång i arbete. För att
underlätta en stegvis återgång i arbete ska sjukpenning till
anställda i vissa fall kunna ges med fler förmånsnivåer än 25, 50,
75 och 100 procent. Författningsförslag och konsekvensanalyser ska tas fram i den fortsatta beredningen av förslaget.
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Fasta spelregler för sjukförsäkringen
De stora och oförklarliga variationerna i sjukfrånvaron har varit ett
viktigt motiv för tidigare förslag om en självständig sjukförsäkring.
En autonom sjukförsäkring skulle skapa drivkrafter att arbeta för
att minska sjukfrånvaron genom väl fungerande försäkringstillämpning, effektiva insatser för återgång i arbete, kontroll och
uppföljning.
Olika regeringar har under senare år lagt fast att målet för sjukförsäkringen är att frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska
ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå. Målet är ännu inte uppfyllt. Sedan 2010 ökar sjuktalet påtagligt. Det finns också en tendens till att sjukskrivningstiderna blir längre.
Tilliten till sjukförsäkringen undergrävs om reglerna ständigt
ändras. För att den enskilde ska vilja betala till välfärdssystemet
måste det finnas ett förtroende för att man själv får hjälp och stöd
av tillräcklig kvalitet den dag man behöver det. För att sjukförsäkringen långsiktigt ska kunna behålla stabila ersättningsregler måste
sjukfrånvaron hållas på en någorlunda jämn och rimlig nivå.
Genom att sjuktalet, trotS att trenden är ökande, fortfarande
ligger på en relativt låg nivå och i nivå med jämförbara länder bör
det finnas goda möjligheter att reformera sjukförsäkringen för att
långsiktigt säkerställa en uthållig försäkring. Det behövs en bred
politisk uppgörelse, som också inkluderar arbetsmarknadens parter,
om fasta spelregler för sjukförsäkringen.
I en överenskommelse bör det läggas fast den nivå för sjukfrånvaron som är långsiktigt hållbar. Målet för sjukförsäkringen - att
frånvaron från arbete på grund av sjukdom ska ligga på en långsiktigt stabil och låg nivå - behöver preciseras. Målet ska avse både
sjukpenningdagar och antal dagar med sjuk- och aktivitetsersättning i förhållande till antalet försäkrade.
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•

Uppföljning av åtgärder för återgång i arbete. Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen ska få i uppdrag att i samråd med
Inspektionen för socialförsäkringen (ISF) och medicinska
experter utveckla ett gemensamt statistiksystem som gör det
möjligt att analysera när i tiden olika åtgärder sätts in för
sjukskrivna och effekterna av åtgärderna.
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Del 3: Bättre stöd tör återgång i arbete vid ohälsa

Del 3 innehåller förslag till förbättringar av stödet till sjukskrivna
som har svårt att återgå i arbete. Det övergripande syftet är att
förtydliga vem som har ansvar för att tidigt upptäcka behov av
stöd, erbjuda åtgärder och ta initiativ till samverkan mellan olika
myndigheter och andra aktörer. Förslag läggs både till angelägna
åtgärder och till inriktningen av det fortsatta reformarbetet. Stödet
till studerande vid ohälsa behandlas i del 6.

Den viktigaste utmaningen för socialförsäkringarna
Det är oroande att sjuktalet har stigit påtagligt sedan 2010 och att
ökningen fortsätter. De återkommande perioderna med kraftigt
ökande sjuktal beror till stor del på att antalet långa sjukfall ökar
och att fallen blir allt längre. Den viktigaste utmaningen för soci-
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alförsäkringarna är att bryta denna utveckling så att inte fler människor slås ut från arbetslivet.
Det är en stor mänsklig förlust om sjuka slås ut från arbetslivet,
trots att de inget hellre vill än att arbeta. En sådan utveckling försämrar livskvaliteten för många medborgare. Ett meningsfullt
arbete är viktigt för människans självbestämmande, möjligheten att
förbättra livsvillkoren och vår upplevelse av delaktighet. Att ha ett
arbete handlar inte bara om att klara sin försörjning, utan handlar
lika mycket om att kunna känna trygghet och vara en del aven
arbetsgemenskap.
Det är också en samhällelig förlust om långtidssjukskrivningarna fortsätter att öka. Då minskar arbets utbudet och antalet
arbetade timmar i ekonomin, vilket leder till både minskade
offentliga inkomster och ökande utgifter.
Det undergräver dessutom tilliten till socialförsäkringen om allt
fler medborgare lever på sociala ersättningar och inte längre bidrar
till välfärdens finansiering.
Det saknas fortfarande en samlad kunskap om när i sjukfall som
åtgärder sätts in från olika aktörer som hälso- och sjukvården,
arbetsgivare mJI., och vilka resultat åtgärderna har. En gemensam
bedömning från myndigheter, experter, forskare och åtskilliga
företrädare för anställda är dock att alltför många sjukfall blir långvariga utan att tillräckliga utredningar och insatser har genomförts
för att hjälpa den enskilde att återgå i arbete. Det betyder att onödigt många sjukfall når tidsgränserna i sjukförsäkringen, utan att
personerna har fått det stöd de behöver. Drygt 90 000 personer har
hittills nått den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen.
Det är därför som reformer för att förbättra insatserna för återgång i arbete bör prioriteras framför andra reformer i socialförsäkringarna. Detta är avgörande för att sjukförsäkringen uthålligt ska
kunna behålla medborgarnas förtroende.
Kommitten bedömer att det förstärkta samarbetet mellan
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen bör tidigareläggas för
de försäkrade som är i behov av arbetslivsinriktad rehabilitering.
Försäkringskassan ska, tillsammans med Arbetsförmedlingen, senast efter 15 månaders sjukskrivning initiera insatser om det inte
finns särskilda skäl däremot, exempelvis om det skulle medföra risk
för allvarlig försämring av den försäkrades sjukdom.
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Den genomsnittliga sjukfrånvaron i Sverige ska inte över en
lämplig period ligga väsentligt högre än i jämförbara länder. Som
referens kan exempelvis användas sjukfrånvaron i jämförbara länder
enligt arbetskraftsundersökningarna (AKU). Kalkyler pekar på att
referensvärdet för sjukpenningtalet 2013 skulle vara cirka åtta
sjukdagar. Osakliga regionala skillnader ska inte förekomma. Sjukfrånvarons mål ska avse den samlade frånvaron på grund av nedsättning av arbetsförmågan som följd av sjukdom för befolkningen i
åldern 19-64 år, dvs. både sjukpenning och sjuk- och aktivitetsersättning. På grund av svårigheter att jämföra olika förmåner i
Sverige med förmåner i andra länder bör referens nivån och jämförelsemetoderna utvecklas gemensamt av SCB och Försäkringskassan.
I överenskommelsen bör det göras tydligt vilka myndigheter
och andra huvudmän - som exempelvis Försäkringskassan,
Socialstyrelsen och landstingen - som ska ansvara för att målen nås.
Regering och riksdag har det yttersta ansvaret för lagstiftningen.
Överenskommelsen bör också fastställa vilka förändringar i
regelsystem och andra åtgärder som ska vidtas om sjuktalet oförklarligt ökar.
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När de förstärkta insatser som kommitten föreslår är införda
kan den bortre tidsgränsen i sjukförsäkringen ersättas aven regelbunden kontroll där Försäkringskassan med högst ett halvårs mellanrum utreder den sjukskrivnes arbetsförmåga, behov av arbetslivsinriktad rehabilitering eller om det är motiverat att bevilja en
sjukersättning. Dessa kontroller bör senast inledas efter 18 månaders sjukskrivning. Den tekniska utformningen av detta får göras i
den vidare beredningen.
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del i planering och genomförande av olika insatser. Det behövs
vetenskapligt baserade besluts stöd som gör det möjligt för hälsooch sjukvården att tidigt upptäcka vilka sjukskrivna som behöver
stöd för återgång i arbete. Det måste finnas en samlad statistik över
när olika åtgärder sätts in och systematiska utvärderingar av
effekterna.

Förstärkning av hälso- och sjukvårdens insatser
Det finns kunskaper om vad som fungerar

•

en arbetsfokuserad hälso- och sjukvård, och

•

en ansvarstagande och engagerad arbetsgivare, som också
samarbetar med hälso- och sjukvården.

Långtidssjukskrivna hjälps bäst genom en tidig återgång i reguljärt
arbete, alternativt till subventionerade anställningar, även före det
att full arbetsförmåga har återställts.
Andra viktiga faktorer gäller den försäkrades motivation och
deltagande i processen, uppföljning och utvärdering. Den försäkrade har ett ansvar att arbeta efter sin förmåga och måste aktivt ta
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Internationella kunskapsöversikter och senare års forskning ger
vägledning till hur man bör utforma bra insatser för återgång i
arbete. Forskningen visar exempelvis att en återgång i arbete ofta
kan påskynda tillfrisknandet och stärka den enskildes självtillit,
även om arbetsförmågan inte är helt återställd. Begreppet "återgång
i arbete" används ofta för att tydliggöra skillnaden mellan rehabiliterande åtgärder som syftar till besvärs lindring och åtgärder som
syftar till att främja att den sjukskrivne återupptar sitt arbete.
Under många årtionden har olika reformer genomförts och
betydande resurser satsats inom främst sjukförsäkringen och
Försäkringskassan för att förbättra sjukskrivnas möjligheter att
återgå i arbete. Kunskaperna från aktuell forskning och utvecklingsarbetet i andra länder pekar dock entydigt på att framgångsrika
insatser för återgång i arbete främst är beroende av andras handlande. Det finns numera en ganska bred enighet om två centrala
framgångsfaktorer som bestämmer resultaten. Återgång i arbete vid
ohälsa är främst beroende av:

Hälso- och sjukvården har redan i dag i uppdrag att ge stöd till
sjukskrivna som behöver hjälp att återgå i arbete eller studier.
Långa sjukskrivningar är passiviserande och kan försämra hälsan.
En återgång i arbete kan, även om arbetsförmågan inte är helt återställd, ofta påskynda tillfrisknandet och stärka den enskildes
självtillit.
Under senare år har betydande satsningar gjorts inom hälsooch sjukvården för att förbättra stödet till återgång i arbete för
sjukskrivna. Staten har tillskjutit särskilda medel för landstingens
utvecklingsarbete. Flera landsting bedriver ett framgångsrikt arbete
för att minska riskerna för långtidssjukskrivning och att stödja
återgång i arbete.
Hälso- och sjukvårdens insatser är avgörande för sjukskrivnas
möjligheter att gå tillbaka till arbete. Det är hälso- och sjukvården
som skriver intyg om sjukfrånvaro längre än sju dagar och använder
sjukskrivning som en del i vård och behandling. Det är således i
hög grad hälso- och sjukvårdens bedömningar och praxis vid sjukskrivning som bestämmer sjukfrånvaron.
För att minska risken för långa sjukskrivningar som leder till en
permanent utslagning från arbetslivet måste hälso- och sjukvårdens
ansvar, arbete och resurser förstärkas. Kommitten bedömer att det
behövs betydande resursförstärkningar för att stärka landstingens
arbete med sjukskrivningar.
Hälso- och sjukvårdens hantering av sjukskrivningar måste
fokusera mer på att hjälpa sjukskrivna tillbaka i arbete. Uppdraget
är vidare än att ge medicinsk rehabilitering. För att minska riskerna
för långtidssjukskrivning behöver hälso- och sjukvården oftare och
tidigare ta kontakt med sjukskrivnas arbetsgivare och ge råd om
hur arbetsgivaren kan medverka till återgång i arbete. För sjuk-
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skrivna utan arbete behövs motsvarande kontakter med
Arbetsförmedlingen.
Hälso- och sjukvårdspolitiken, kliniska riktlinjer, besluts stödsystem, forskning och tillsyn bör rutinmässigt inkludera återgång i
arbete. Återgång i arbete måste i högre utsträckning bli ett mått på
hälso- och sjukvårdens resultat.
För att förstärka hälso- och sjukvårdens insatser föreslås
följande:
•

Krav på samverkan införs i hälso- och sjukvårdslagen
(1982:763) - HSL. När det är nödvändigt för att patienten ska
kunna återgå i förvärvsarbete ska landstinget, om patienten
medger det, samverka med patientens arbetsgivare,
Försäkringskassan och Arbetsförmedlingen.
Krav på behandlings- och rehabiliteringsplanering införs i
HSL. När en patient är i behov av samordnade behandlingsoch rehabiliteringsinsatser inom hälso- och sjukvården, för att
så snart som möjligt kunna återgå i arbete, ska landstinget göra
en rehabiliteringsplanering för återgång i förvärvsarbete.

•

Förstärkta resurser till landstingens satsningar för återgång i
arbete. Sjukvårdsmiljarden är viktig för att stödja landstingens
arbete med att prioritera sjukskrivningsfrågorna. Landstingen
bör ges förutsägbara villkor för denna verksamhet. Villkoren
för att få statsbidraget bör utvecklas.

•

Statliga ekonomiska bidrag för utveckling av bedömningsstöd inom hälso- och sjukvården. Landstingen ska i samråd
med Försäkringskassan, medicinska experter och andra berörda
utveckla ett bedömningsstöd som gör det möjligt för hälsooch sjukvården att tidigt upptäcka sjukskrivna som har en hög
risk för lång sjukskrivning och som behöver stöd för återgång i
arbete. Staten ska lämna ekonomiska bidrag till utvecklingsarbetet.

•

Bättre uppföljning och resultatredovisning. Landstingen ska i
samverkan med Försäkringskassan löpande följa och redovisa
sjukskrivningarnas utveckling, förekomsten av långtidssjukskrivning, vilka åtgärder som sätts in och när. Uppföljningen
bör göras totalt för hela verksamheten, för olika delar av verksamheten och uppdelad på olika diagnoser.
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•

Öppna jämförelser av sjukskrivningar. Socialstyrelsen ska ges
i uppdrag att i samverkan med Försäkringskassan och landstingen årligen jämföra och rapportera sjukskrivningar och
resultatet av åtgärder för återgång i arbete för olika landsting.

•

Expertråd för återgång
arbete inom hälso- och
genom ett expertråd för
sprida kunskap så att den
Socialstyrelsen.

i arbete. Kunskapen om återgång i
sjukvården ska stödjas kontinuerligt
återgång i arbete som ska samla och
blir lättillgänglig. Rådet ska knytas till

Ökat stöd och resurser till arbetsgivare
För att nå en stabil och låg sjukfrånvaro är det avgörande med en
bra och säker arbetsmiljö, och att risker i arbetslivet förebyggs.
Arbetsgivaren har ett generellt ansvar för god arbetsmiljö och att
förebygga och utreda arbetsskador.
Oavsett om arbetet orsakar sjukfrånvaron är arbetsgivaren
central för att stödja sjukskrivna att återgå i arbete. Återgång i
arbete är beroende av ett väl fungerande samarbete mellan den försäkrade, arbetsgivaren och hälso- och sjukvården. Arbetsgivaren är
skyldig att se till att det finns en på lämpligt sätt organiserad
arbetsanpassnings- och rehabiliteringsverksamhet. Reglerna är allmänt hållna och säger bl.a. inget om hur stora ansträngningar en
arbetsgivare ska göra för att hjälpa sjukskrivna tillbaka till arbetet.
En stor del av alla arbetsgivare har företagshälsovård, hälso- eller
rehabiliteringsförsäkringar etc. eller egna resurser som hjälper sjukskrivna att komma tillbaka till arbetet. Många arbetsgivare gör viktiga insatser för den försäkrades återgång i arbete.
För att minska risken för att sjukfall blir långvariga och kan leda
till att anställda permanent lämnar arbetslivet är det angeläget att
arbetsgivare tar ansvar och medverkar med tidiga och effektiva
åtgärder för återgång i arbete. Det handlar bl.a. om att anpassa
arbetsplatsen, arbetsuppgifterna, arbetstider m.m. till den sjukskrivnes förutsättningar och behov.
Tre olika vägar har diskuterats för att förstärka arbetsgivarnas
insatser för att förebygga sjukskrivning och stödja återgång i
arbete: tvingande regler, klara ekonomiska drivkrafter och stimu-
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För att ge ökat stöd och resurser till arbetsgivare föreslås
följande:
•

Utvecklade stadiga ersättningar till arbetsgivare som tillhandahåller expertstöd till rehabilitering m.m. Regeringen bör i
dialog med arbetsmarknadens parter utveckla nuvarande ersättningssystem så att de allra flesta arbetsgivare tillhandahåller
företagshälsovård eller annat expertStöd för sjukskrivnas återgång i arbete. Särskilt viktigt är det att också mindre arbetsgivare får bättre möjligheter att ge stöd till sina anställda.

•

En nationell web-portal för återgång i arbete. För att underlätta för arbetsgivare att stödja sjukskrivnas återgång i arbete
bör information, utbildning och rådgivning erbjudas arbetsgivare genom en nationell we b-portal.

•

Trepartssamtal för rehabiliteringsöverenskommelser på
arbetsmarknaden. Staten bör bjuda in parterna på arbetsmarknaden till samtal om hur den framgångsrika omställningsverksamheten vid uppsägningar kan vidareutvecklas också för personer som har svårt att återgå i arbete på grund av sjukdom.
Staten bör mera direkt än den gör i dag stödja utvecklingen av
denna verksamhet, både ekonomiskt och kunskapsmässigt.

Försäkringskassans uppföljning och samverkan
Försäkringskassan är försäkringsgivare och ansvarar bl.a. för försäkringstillämpningen i sjukförsäkringen. Sedan 1992 har
Försäkringskassan också ett samordnings- och initiativansvar. Det
innebär att Försäkringskassan ska utreda sjukskrivnas rehabiliteringsbehov och verka för att nödvändiga åtgärder vidtas av
hälso- och sjukvården, arbetsgivaren, företagshälsovården
Arbetsförmedlingen eller andra ansvariga.
Försäkringskassan har under senare år utvecklat verksamheten
för att förbättra stödet till sjukskrivna som har svårt att återgå i
arbete. Samarbetet och samverkan med andra huvudmän som
Arbetsförmedlingen, hälso- och sjukvården, företagshälsovården
osv. har förstärkts.
Försäkringskassans nuvarande samordningsansvar är emellertid
otydligt och ineffektivt. Försäkringskassan tillhandahåller inte själv
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lanser eller ersättningar till arbetsgivare som erbjuder sina anställda
kvalificerat expertstöd för återgång i arbete.
Både i Sverige och i andra länder har man prövat att ålägga
arbetsgivare utvidgade skyldigheter att vidta åtgärder för rehabilitering, ofta knutna till vissa tidsgränser. Dessa regler har oftast haft
begränsad framgång. Bestämmelserna i Sverige om arbetsgivarens
ansvar för att göra rehabiliterings utredningar avskaffades 2007. Det
ansvar arbetsgivaren har enligt nuvarande regler för att stödja sjukskrivnas återgång i arbete bör inte skärpas men göras tydligare.
I några länder, som exempelvis Nederländerna och Finland, har
arbetsgivarna ett betydande ansvar för sjukskrivningskostnaderna.
Även för Sverige har det diskuterats att öka de ekonomiska drivkrafterna för arbetsgivare att förebygga sjukskrivning och stödja
återgång i arbete, exempelvis genom en förlängd sjuklöneperiod.
Tvingande regler och ökade sjukkostnader för arbetsgivare har
en rad nackdelar och risker, exempelvis att personer med hälsobesvär får svårare att få och behålla ett arbete. Det finns andra effektivare vägar att stärka arbetsgivarnas möjligheter och förmåga att ge
stöd till sjukskrivnas återgång i arbete. Statens stöd till arbetsgivares insatser behöver utvecklas, främst avseende kunskaper och
rådgivning, samt ekonomisk stöd till arbetsgivare som tillhandahåller expertresurser för rehabilitering m.m.
Arbetsgivare, särskilt små arbetsgivare, behöver råd och vägledning om sitt ansvar. Många arbetsgivare upplever sitt ansvar som
otydligt, liksom deras egen roll i förhållande till Försäkringskassan.
Företagshälsovården är en värdefull utredande och rådgivande
expertresurs på arbetsplatserna som framför allt arbetar förebyggande. U ngcfär 6S procent av alla anställda har tillgång till företagshälsovård. Allt fler arbetsgivare väljer i dag att tillhandahålla
rehabiliteringsresurser m.m. genom hälso- eller rehabiliteringsförsäkringar för sina anställda, eller genom att utveckla egna resurser
eller i samarbete med andra arbetsgivare.
Staten bör fortsätta att ge ersättning till arbetsgivare som erbjuder företagshälsovård eller annat expertstöd till sjukskrivna som
har svårt att återgå i arbete. Staten bör inte begränsa ersättningen
till vissa leverantörer, utan låta arbetsgivarna bedöma vilken form
av stöd som är mest lämpligt för den egna verksamheten. Staten
bör bejaka den mångfald som utvecklas inom detta område.
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några rehabiliteringsinsatser. Flera utredningar och analyser har
påtalat risken att andra som har ansvar som arbetsgivare, företagshälsovården, Arbetsförmedling mJI. - väntar på Försäkringskassans initiativ i stället för att själv tidigt erbjuda den försäkrade
Insatser.
Försäkringskassan har inga systematiska metoder för att tidigt
identifiera försäkrade som har en hög risk för att bli långtidssjukskrivna. Det innebär att det ofta dröjer alltför lång tid innan
Försäkringskassan uppmärksammar försäkrade som har svårt att
återgå i arbete.
Ju längre sjukskrivningen pågår, desto svårare är det att hjälpa
den försäkrade tillbaka till arbete. Samordningsansvaret kan
dessvärre bidra till att effektiva insatser sättS in för sent.
För att förbättra insatserna för återgång i arbete föreslås
följande:
•

Arbetsförmedlingens ansvar för stöd vid ohälsa
Personer utan anställning med begränsad arbetsförmåga på grund
av ohälsa saknar arbetsgivare. För denna grupp är det hälso- och
sjukvården, Arbetsförmedlingen och kommunens socialtjänst som
ansvarar för insatser för återgång i arbete. Vidare ingår personer
som enligt sjukförsäkringen har nedsatt arbetsförmåga på grund av
sjukdom och personer som enligt en arbetsmarknadspolitisk
bedömning har ett arbetsutbud av viss omfattning men en nedsatt
produktivitet på grund av ohälsa.
Arbetsförmedlingens ansvar omfattar i dag i första hand
inskrivna arbetslösa med funktionsnedsättning, arbetslösa och programdeltagare som är sjukskrivna samt långtidssjukskrivna som
överförts från Försäkringskassan till Arbetsförmedlingens aktiva
insatser. Ansvaret omfattar också andra inskrivna som är i behov av
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särskilda insatser på grund av ohälsa. Ansvaret avser insatser som
syftar till att personer ska återgå i arbete på någon arbetsplats, dvs.
insatserna kan ske på hela arbetsmarknaden. Arbetsförmedlingen
kan ge olika former av stöd och hjälp som arbetslivsinriktad rehabilitering, hjälpmedel, ekonomisk stöd till anpassat arbete, skyddat
arbete osv.
Arbetsförmedlingens senaste arbetsmarknadsrapport 2014 visar
att antalet inskrivna arbetssökande med en förhållandevis utsatt
situation på arbetsmarknaden har ökat kraftigt sedan 2008. De
grupper som ökat snabbast är utomeuropiskt födda och personer
med funktionsnedsättning som medför nedsatt arbetsförmåga.
Personer som tillhör dessa grupper utgör numera majoriteten av
dem som är inskrivna vid Arbetsförmedlingen. Inskrivna med
funktionsnedsättning har ökat till 28 procent av samtliga inskrivna
arbetslösa.
Arbetsförmedlingen har under senare år väsentligt förstärkt och
utvecklat verksamheten för personer med funktionsnedsättning.
Regeringen har angivit tydliga mål att andelen personer med en
funktionsnedsättning som får en anställning eller reguljär utbildning ska öka årligen under perioden. Resultaten följs upp löpande
och redovisas till regeringen.
Sedan 2010 har sjukskrivningarna ökat påtagligt, och ökningen
är kraftigast bland arbetslösa. Det är angeläget att fortsätta att
utveckla Arbetsförmedlingens insatser för återgång i arbete.
Följande förslag till uppdrag läggs fram:
•

Utveckling av insatser för arbetslösa med behov av stöd på
grund av ohälsa. Regeringen ska ge Arbetsförmedlingen i uppdrag att ta fram förslag på utvecklade insatser till personer med
begränsad arbetsförmåga på grund av ohälsa.

•

Effektivare uppföljning av insatser för arbetslösa med behov
av stöd på grund av ohälsa. Arbetsförmedlingen ska ges i uppdrag att säkerställa att uppföljning sker av personer som är
inskrivna och inte har rätt till ersättning från sjukförsäkringen.
Arbetsförmedlingen ges i uppdrag att säkerställa att uppföljning av arbetsmarknadspolitikens resultat även inkluderar
dessa.
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Försäkringskassans samordningsansvar ersätts med uppföljningsansvar. Försäkringskassan ska löpande följa upp de åtgärder för återgång i arbete som vidtas i stället för att samordna
och utöva tillsyn. I Försäkringskassans försäkringstillämpning
ingår att verka för att de aktörer som berörs, så snart det är
möjligt av medicinska och andra skäl, vidtar de åtgärder som
behövs.
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•

Förbättring av Arbetsförmedlingens kontakter med hälsooch sjukvården. Arbetsförmedlingen bör ges möjlighet att, om
personen i fråga medger det, ha direktkontakt och samverka
med hälso- och sjukvården och andra rehabiliteringsansvariga
för att kunna stödja återgång i arbete.

Del 4: En mer rätlssäker arbetsskadeförsäkring

Del 4 i betänkandet innehåller förslag till angelägna förbättringar i
arbetsskadeförsäkringen för att förbättra likformighet, transparens
och rättvisa i försäkringen. Olika alternativ diskuteras för att
utveckla arbetsskadeförsäkringen i syfte att förstärka de ekonomiska drivkrafterna att förebygga arbetsskador.

Arbetsskadeförsäkringen har brister

75

rings utredningarna. Kunskapsframsteg har emellertid inte en
naturlig väg in i försäkringen.
Forskningen om samband mellan exponering i arbetet och sjukdom är eftersatt, särskilt risker i kvinnodominerade yrken.
Män beviljas betydligt oftare ersättning från arbetsskadeförsäkringen än kvinnor. Skillnaden beror främst på att kvinnor och män
ofta har olika yrken. Den vetenskapliga evidensen är större inom
yrken som är mans dominerade. Skador inom dessa yrken godkänns
därför oftare. Analyser har dock visat att det också finns osakliga
skillnader mellan beviljandegraden för kvinnor och mäns.
Arbetsskadeförsäkringen ger inte arbetsgivare tydliga ekonomiska drivkrafter att förebygga arbetsskador och stödja återgång i
arbete efter en skada.
Det finns ännu inte en heltäckande statistik som visar de totala
kostnaderna för arbetsskador som uppkommer genom produktionsbortfall, medicinsk vård och rehabilitering, arbetsrehabilitering,
domstolskostnader osv.

Angelägna förbättringar av arbetsskadeförsäkringen
Det är angeläget att arbetsskadeförsäkringen förbättras för att
säkra rättssäkerhet, rättvisa och transparens. Följande förslag presenteras:
•

Utredning med uppdrag att ta fram ett bedömnings stöd. En
utredning ska tillsättas med uppdrag att ta fram den första
versionen aven förteckning över sjukdomar som vid en given
exponering i arbetet ska anses utgöra en arbetsskada. Förteckningen ska användas som bedömnings stöd vid handläggningen
av arbetsskadeärenden och information till arbetsgivare,
anställda och andra berörda.

•

Inrättandet av ett arbetsmedicinskt råd. Ett arbetsmedicinskt
råd ska bildas. Rådet ska utveckla och följa upp förteckningen
över sjukdomar som vid en given exponering i arbetet ska anses
utgöra en arbetsskada. Försäkringskassan ska kunna inhämta
yttrande från det arbetsmedicinska rådet över ärenden med
sjukdomar som inte finns angivna i förteckningen. Rådet ska
också identifiera kunskapsluckor som finns i forskning och
verka för mer forskning på dessa områden samt se till att den
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Sedan flera år har olika problem i arbetsskadeförsäkringen diskuterats. Förtroendet för och legitimiteten i försäkringen har ofta ifrågasatts. Olika förslag har lagts fram för att förbättra försäkringen.
Arbetsskadeförsäkringen har brister i rättssäkerhet. Det är
otydligt vilka sjukdomar och exponeringar som berättigar till
ersättning. Det är därför svårt för den enskilde att förutse vilka
sjukdomar som omfattas av försäkringen. Det gäller särskilt olika
typer av belastnings- och förslitningsskador samt besvär relaterade
till stress och liknande. Detta kan leda till underförsäkring, dvs. att
personer går miste om ersättning vid arbetsskada.
Otydligheten ökar risken för att likartade fall bedöms olika av
Försäkringskassan.
Arbetslivet har förändrats kraftigt de senaste årtiondena men
arbetsskadeförsäkringen har inte följt med tillräckligt. Arbetstagare
byter arbetsuppgifter eller arbetsgivare flera gånger under sitt
arbetsliv, vilket gör det svårare att utreda orsakssamband. Riskerna
för olyckor har minskat. Arbetssjukdomar är mer komplicerade att
hantera, eftersom det sällan är entydigt att en sjukdom uppstått i
samband med arbetet.
U tvärderingar har pekat på att det ofta saknas kunskaper om
samband mellan exponering och sjukdom i dagens arbetsliv.
Försäkringskassan har genomfört en rad förbättringar av expone-
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kunskap som tas fram inom det arbetsmedicinska området
används i försäkringen.
Bättre kunskapsförsörjning i arbetsskadeförsäkringen. Medicinsk kunskap ska tas tillvara bättre i försäkringstillämpningen.
Det arbetsmedicinska rådet ska i samråd med Statens beredning
för medicinsk utvärdering (SBU) besluta inom vilka områden
som kunskapssammanställningar behöver göras. SBU ska
ansvara för att dessa kunskapssammanställningar genomförs.

•

Satsning på långsiktig forskning. Det råder inte bara brist på
kunskapssammanställningar utan också på forskning om
arbetsmiljörisker i dagens arbetsliv. Framgångsrik forskning
förutsätter att det finns långsiktigt förutsägbara villkor för
forskarkarriärer. En permanent funktion för utvärdering och
forskning om arbetsmiljön och arbetsskador ska inrättas. Uppgiften ska vara att undersöka och samla evidens om orsakssamband mellan förhållanden i arbetslivet och anställdas hälsa.
Tyngdpunkten i funktionens arbete ska vara att förbättra kunskapsläget om kvinnors arbetsmiljö och arbetsskador.

•

En mer sammanhållen arbetsmiljö- och arbetsskadestatistik.
En myndighet ska ges ansvar för att tillsammans med andra
myndigheter och institutioner utveckla, producera och redovisa
en sammanhållen statistik över arbetsmiljön och arbetsskador.
En årlig rapport ska redovisas över utvecklingen av arbetsmiljön, arbetsskadorna och ohälsan i arbetslivet.

•

En myndighet ges i uppdrag att utveckla ett statistiksystem i
syfte att belysa samhällets samlade kostnader för arbetsskador och dålig arbetsmiljö. Statistiksystemet ska omfatta alla
samhällsekonomiska kostnader som produktionsbortfall, medicinsk vård och rehabilitering, arbetslivsinriktad rehabilitering,
domstolskostnader, sjuklöner och social- och avtalsförsäkringar.

•

Osakliga skillnader i beviIjadegranden mellan kvinnor och
män ska förebyggas. Det arbetsmedicinska rådet ska ha i särskild uppgift att analysera och förebygga osakliga skillnader i
beviljandegrad. Rådet ska också prioritera kunskapssammanställningar av forskning om sambanden mellan arbetsförhållanden, arbetsskador och ohälsa i kvinnodominerade sektorer på
arbetsmarknaden.
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Förstärkta drivkrafter för arbetsgivare
Förslag har förts fram från flera håll, bl.a. i en underlags rapport till
kommitten, om att flytta huvudmannaskapet för arbetsskadeförsäkringen till antingen parterna på arbetsmarknaden eller till privata
försäkringsgivare. Ett avgörande motiv har varit att man då skulle
kunna förstärka de ekonomiska drivkrafterna för arbetsgivare att
förebygga arbetsskador och stödja återgång i arbete efter en skada.
Kommitten har övervägt förutsättningarna för en sådan förändring samt för- och nackdelar, men konstaterar att staten även fortsättningsvis bör vara huvudman för arbetsskadeförsäkringen.
En huvudstrategi för att stärka arbetsgivarnas drivkrafter att
förebygga arbetsskador och stödja återgång i arbete bör vara att i
statistiksystemet som beskriver samhällets samlade kostnader för
arbetsskador och dålig arbetsmiljö efter hand redovisa statistiken
med indelning på olika branscher och arbetsgivare. De arbetsgivare
som i offentliga redovisningar visar omotiverat höga samhällskostnader för arbetsskador kommer rimligen att ha ett betydande
intresse av att vidta åtgärder för att minska kostnaderna.

Del 5: En trygg och effektiv arbetslöshetsförsäkring

I delS analyserar och överväger kommitten försäkringsskyddet i
arbetslöshetsförsäkringen, försäkringens funktion på arbetsmarknaden, försäkringens utformning samt likformighet och rättvisa i tillämpningen. En huvuduppgift för kommitten är också att
överväga en obligatorisk arbetslöshetsförsäkring.
Därtill presenteras förslag till ett antal angelägna förbättringar i
försäkringen. Förslagen om att rätten till ersättning och ersättningsnivån ska baseras på e-inkomstuppgifter redovisas i del 1 i
betänkandet.

Brister i arbetslöshetsförsäkringen
Kommitten ser två övergripande svårigheter i arbetslöshetsförsäkringen. Den första är att regelverket är komplext och svårt att
överblicka. Det är ett resultat av försäkringens dubbla roll som
ekonomisk trygghet vid arbetslöshet och omställningsförsäkring.
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made regler kan förlänga arbetslösheten vid deltidsarbete osv.
Arbetslöshetstiderna kan förlängas om arbetslösa utan ersättning
inte får del av Arbetsförmedlingens insatser och stöd.

En arbetslöshetsförsäkring för alla
En obligatorisk arbetslöshetsförsäkring har diskuterats i hundra år
och olika intressenter har då och då bytt åsikt. En obligatorisk
arbetslöshetsförsäkring kan avse både administrationen av försäkringen, dvs. ett förstatligande, och en obligatorisk anslutning, dvs.
en högre täckningsgrad. Ett obligatorium påverkar inte vilka som
har rätt till ersättning - det bestäms av kvalifikationsvillkoren för
försäkringen. Alla som uppfyller kvalifikationsvillkoren omfattas
redan av grundförsäkringen. Obligatoriefrågan handlar om att den
del som är frivillig ska bli obligatorisk.
Det finns ett antal goda argument för ett obligatorium. Det är
en rimlig princip att, eftersom alla arbetstagare är med och finansierar den största delen av försäkringen genom arbetsmarknadsavgiften, bör alla följaktligen omfattas av ett standardskydd vid arbetslöshet. Även personer med bristande förutseende bör tillförsäkras
en inkomstrelaterad ersättning. Både arbetstagare med hög respektive låg risk för arbetslöshet bör bidra till den finansiering som
arbetslöshetskassornas medlemmar står för. Ett förstatligande kan
även medverka till en mer likformig och effektiv tillämpning av
försäkringsreglerna.
Argumenten mot ett obligatorium är främst att en frivillig försäkring kan antas främja en hög facklig organisationsgrad. En hög
facklig organisationsgrad bidrar till en väl fungerade arbetsmarknadsmodell, vilket bl.a. medverkar till en väl fungerande lönebildning.
Kommitten anser att den nuvarande modellen för arbetslöshetsförsäkringen i stora drag är ändamålsenlig och välfungerande.
Det finns dock, som framhållits, även en rad fördelar med en allmän och obligatorisk arbetslöshetsförsäkring. Dessa fördelar kan i
väsentliga avseenden nås genom att utveckla nuvarande arbetslöshetsförsäkring. Arbetslöshetsförsäkringen bör ge ett standardskydd till alla som arbetat tillräckligt länge för att kvalificera sig till
försäkringen. Kommitten anser därför att det är angeläget att arbetslöshetsförsäkringen utvecklas så att täckningsgraden och standard-
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Den andra övergripande svårigheten i arbetslöshetsförsäkringen
är försäkringens täckningsgrad. Bristande täckningsgrad kan delas
in i tre olika problem. Det första är att en sjunkande andel av de
arbetslösa tillförsäkras en standard trygghet, dvs. att ersättningen
ger ett tillräckligt skydd i förhållande till inkomstförlusten. Orsaken är främst att taket i arbetslöshetsförsäkring inte har följt
inkomstutvecklingen. Omkring 70 procent av arbetslösa med
inkomstrelaterad ersättning har en dagsförtjänst som överskrider
850 kronor, vilket är den lägsta dagsförtjänst som krävs för att få
maximal dagpenning på 680 kronor. Därmed får dessa inte standardtryggheten vid arbetslöshet tillgodosedd då ersättningen för
inkomstbortfallet blir lägre än 80 procent.
Det andra problemet är underförsäkring. Härmed avses att
arbetslösa endast får grundersättning därför att de valt att inte vara
medlemmar i en arbetslöshetskassa. Problemet är dock jämförelsevis litet. Det är bara ca 7000 heltidsarbetslösa som har grundersättning därför att de inte är medlemmar. Därtill har ca 16 000
personer som deltar i arbetsmarknads politiska program enbart
grundersättning. Personer med grundersättning är alltså en
minoritet av de ca 400 000 personer som är arbetslösa eller deltar i
arbetsmarknadspolitiska program med aktivitetsstöd.
Det tredje och viktigaste problemet är att andelen oförsäkrade
ökar. Med oförsäkrade avses arbetslösa som inte möter villkoren
för statlig ersättning. Detta är den främsta förklaringen till att
täckningsgraden i den frivilliga arbetslöshetsförsäkringen har sjunkit från 76 procent av de arbetslösa till 45 procent.
Huvudorsaken till att andelen oförsäkrade arbetslösa ökar är
strukturella förändringar på arbetsmarknaden. En snabbt växande
grupp av de arbetslösa står långt från arbetsmarknaden och har
svårigheter att uppfylla kvalifikationsvillkoret. Alltför många
arbetslösa blir därmed beroende av ekonomiskt bistånd. Det medför höga marginaleffekter som motverkar drivkrafterna att söka
arbete. Det finns också indikationer på att arbetslösa med ekonomiskt bistånd i lägre utsträckning än andra arbetslösa får del av
Arbetsförmedlingens åtgärder.
Försäkringens funktion på arbetsmarknaden kan försämras om
försäkringsskyddet försvagas. Matchningen blir sämre om arbetslösa på grund av låga ersättningar söker och accepterar arbeten som
inte passar deras erfarenhet och kvalifikationer. Mindre väl utfor-
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Standardtryggheten i arbetslöshetsförsäkringen
En grundläggande princip är att arbetslöshetsförsäkringen ska baseras på inkomstbortfallsprincipen. Ersättningen ska ge de flesta
arbetslösa en standardtrygghet, dvs. ett tillräckligt skydd för sin
ekonomiska standard före försäkringsfallet.
Standardtryggheten bestäms av försäkringens ersättningsgrad
och taket i försäkringen. Ersättningens nivå och takets utformning
är en avvägningsfråga. Värdet aven bra försäkring för arbetstagarna
måste vägas mot risken för att drivkrafterna till arbete försvagas.
Taket i arbetslöshetsförsäkringen har inte höjts sedan 2002. För att
undvika en framtida urholkning av standardtryggheten bör principen
fastslås att taket i arbetslöshetsförsäkringen ska indexeras. Indexering
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bör vara densamma som i socialförsäkringen, men utgångs nivån
kan vara olika i de båda försäkringarna.
Åtgärder för att minska andelen underförsäkrade
Omkring en halv miljon medlemmar lämnade den frivilliga försäkringen efter det att högre och differentierade avgifter infördes.
Medlemsantalet minskade i alla grupper. Analyser pekade på att
personer som hade en lägre sannolikhet för att bli arbetslösa eller
som skulle klara sig utan inkomster under en tid lämnade kassorna i
större utsträckning än andra grupper. Samtidigt var utflödet bland
personer som varit inskrivna hos Arbetsförmedlingen eller som
haft en mycket låg årsinkomst också Stort 2• Efter det att avgiften
sänkts har antalet medlemmar i den frivilliga försäkringen ökat,
men det är fortfarande lägre än före 2007.
Det är angeläget att fler arbetstagare försäkrar sig i den frivilliga
försäkringen. Det minskar det bristande försäkringsskyddet på
grund av underförsäkring och den otillräckliga standardtrygghet
som underförsäkringen leder till. Det medför också att fler arbetstagare får kompletterande ersättningar. Därmed kommer de flesta
arbetstagare som uppfyller kvalifikationsvillkoret i arbetslöshetsförsäkringen att få en god standardtrygghet vid arbetslöshet.
Det är rimligt att anta att det, förutom avgiftens storlek, främst
är nivån på ersättningen och taket i försäkringen som påverkar
arbetstagarnas benägenhet att söka medlemskap i en arbetslöshetskassa. En höjning av taket skulle väntas bidra till att fler arbetstagare ser fördelarna med att vara medlemmar i den frivilliga
försäkringen. En indexering av taket i arbetslöshetsförsäkringen
skulle också kunna spela en roll i detta.
En annan orsak till att arbetstagare inte väljer att söka medlemskap kan vara att man inte kan bedöma sin arbetslös hets risk och
inte heller känner till fördelarna med den frivilliga försäkringen,
inklusive de försäkringar som vanligen kan tecknas som ett komplement. Reglerna är komplicerade och det är ofta omöjligt för
arbetstagaren att förutse sitt försäkringsskydd.

'Prop. 2010/11:1 utg.omr. 14.
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tryggheten successivt förbättras så att försäkringen kan jämställas
med en allmän obligatorisk försäkring ifråga om förmågan att ge
ekonomisk trygghet. Det är också angeläget att reformer genomförs
för att stärka försäkringens likformighet och transparens.
Det förslag om ett rättvisande inkomstunderlag som läggs fram
innebär att det skapas ett inkomstunderlag som är gemensamt för
den frivilliga delen av arbetslöshetsförsäkringen och de statliga
socialförsäkringarna. Dessutom föreslås att det införs ett inkomstvillkor i arbetslöshetsförsäkringen, som även det är gemensamt för
både grundförsäkringen och den frivilliga försäkringen. Kommitten
föreslår att även grundförsäkringen blir inkomstrelaterad, men med
ett lägre tak och en lägre ersättningsnivå än den frivilliga delen.
Kommitten redovisar också en modell för inriktningen av det
fortSatta utvecklingsarbetet inom arbetslöshetsförsäkringen där
arbetslöshetskassorna enbart har ansvar för den frivilliga delen i
arbetslöshetsförsäkringen. Staten övertar ansvaret för grundförsäkringen, som administreras aven myndighet. Arbetslöshetskassorna
kan i den modellen sluta avtal om att administrera även grundförsäkringen.
Den viktigaste åtgärden på kort sikt för att stärka försäkringsskyddet inom arbetslöshetsförsäkringen är enligt kommitten att
utforma villkor som förbättrar stödet för oförsäkrade arbetslösa,
återställer standardtryggheten och minskar underförsäkringen.
Kommittens ställningstagande kan lägga grunden för det fonsatta
arbetet att förstärka försäkringsskyddet vid arbetslöshet.

Sammanfattning

Sammanfattning

Övergången till att bedöma rätten till ersättning och beräkna
ersättningsnivån med hjälp e-inkomster som föreslås i del 1 ökar
både försäkringens förutsägbarhet och transparens. Det kan bidra
till att fler ansluter sig till den frivilliga försäkringen.
Stödet till oförsäkrade arbetslösa
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tidigare. Det är dock viktigt att hålla fast vid principen att deltagande i de arbetsmarknadspolitiska programmen förutsätter att
deltagandet bedöms förbättra personens möjligheter att få arbete. I
annat fall finns det en risk att programmen tappar sin funktion som
arbetsmarknadspolitiska redskap och i stället alltmera kommer att
användas som passivt försörjningsinstrument.
En sjätte möjlighet är att stärka socialtjänstens förutsättningar
att ställa krav på att arbetslösa med ekonomiskt bistånd är arbetssökande och deltar i Arbetsförmedlingens insatser. På så sätt skulle
andelen som får aktivitetsstöd eller subventionerad anställning i
stället för ekonomiskt bistånd kunna öka. För att sådana krav ska
fungera måste de kombineras med krav på att Arbetsförmedlingen
erbjuder denna grupp insatser samt att resurser för detta säkerställs. Det kan även övervägas att avsätta resurser för oförsäkrade
generellt utan att ställa kravet på att det ska vara personer som fått
ekonomiskt bistånd. Ökade möjligheter för oförsäkrade att få statlig ersättning när de deltar i program eller är arbetssökande skulle
öka drivkrafterna för personer med ekonomiskt bistånd att hålla
kontakt med Arbetsförmedlingen även utan att socialtjänsten ställer högre krav.
Rätten till arbetslöshetsförsäkring bör baseras på tidigare arbete
och inkomster. Vinsten av att öppna arbetslöshetsförsäkringen så
att fler arbetslösa blir berättigade till arbetslöshetsersättning måste
vägas mot risken för att villkoren i försäkringen kan bli alltför
generösa.
Ersättningen
När e-inkomstuppgifterna börjar användas bör taket för både
grundersättningen och den inkomstrelaterade ersättningen avse den
ersättningsgrundande inkomsten. Taket bör avse alla månader i
ram tiden, inte enskilda månader.
Ersättningen i inkomstbortfallsförsäkringen är inkomstrelaterad. Ersättningen i grundförsäkringen baseras på arbetad tid.
När e-inkomstuppgifterna börjar användas i etapp två ska även
grundersättningen vara inkomstrelaterad med en ersättningsnivå på
40 procent. Det motsvarar hälften av den högsta ersättningsnivån i
den frivilliga försäkringen med nuvarande regler. Taket i grundför-
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Olika lösningar har diskuterats för att förbättra skyddet för oförsäkrade arbetslösa genom att öppna arbetslöshetsförsäkringen för
nya grupper.
En väg skulle vara att införa ett allmänt sökvillkor. Även den
som inte förvärvsarbetat skulle kunna få rätt till grundersättning
genom att aktivt söka arbete under exempelvis sex månader. Risken
är emellertid stor att villkoren i försäkringen blir alltför generösa
med en sådan lösning. Det är svårt att utforma ett kontrollsystem
som förebygger felutnyttjande.
Ett annat sätt att minska andelen oförsäkrade är att komplettera
kvalifikationsvillkoren till grundförsäkringen med särskilda villkor
för specifika grupper som studerande, personer som har deltagit i
etableringsinsatser för nyanlända invandrare mJI. Fördelen är att
systemet blir träffsäkert. Nackdelarna är bl.a. att reglerna blir svåröverskådliga och leder till gränsdragningsproblem.
Ett tredje sätt att öppna försäkringen för fler är att göra kvalifikationsvillkoren mindre strikta. Nackdelen med en sådan lösning är
att den också riskerar att bli alltför generös. Kvalifikationsvillkoren
skulle behöva sättas lågt för att säkerställa en påtagligt ökad
täckningsgrad.
Ett fjärde sätt skulle kunna vara att möjliggöra en gradvis kvalificering för ersättning. Det kan ses som en mjukare variant av
ovanstående alternativ. Den gradvisa kvalifikationen skulle kunna
kopplas till arbete eller till medlems tid i en arbetslöshetskassa, eller
till en kombination av dessa båda varianter.
En femte möjlighet för att minska antalet oförsäkrade arbetslösa
skulle kunna vara att göra det möjligt att kvalificera sig för arbetslöshetsersättning genom att delta i ett arbetsmarknadspolitiskt
program. Detta var möjligt tidigare. Möjligheten avskaffades för att
bryta den s.k. rundgången mellan arbetslöshetsersättning och
arbetsmarknads politiska program. En liknande lösning men med
annan utformning behöver dock inte leda till samma resultat som
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säkringen ska konstrueras så att den högsta nivån motsvarar det
högsta grundbelopp som lämnas med nuvarande regler.

Sammanfattning

Begränsningen av ersättningsperioden till 300 (450) ersättningsdagar ska kompletteras med en begränsning i kalendertid. Nuvarande ersättningstider är väl avvägda och bör
kunna ligga till grund för en uthållig arbetslöshetsförsäkring.
Det är dock viktigt att undvika långa tider borta från arbetsmarlmaden och att säkerställa att sökande som befinner sig
långt från arbetsmarknaden får det stöd de har rätt till. Den
nuvarande ersättningsperioden bör därför kompletteras med en
ram tid i kalendertid, inom vilken ersättningsdagarna ska förbrukas. Ramtiden bör vara fem år, dvs. samma tidsperiod som
för överhoppnings bar tid. Precis som med nuvarande regler kan
sökande som uppfyller ett nytt arbetsvillkor under den tiden
beviljas en ny ersättningsperiod. Sökande som inte uppfyller ett
arbetsvillkor kan anvisas plats
ett arbetsmarknadspolitiskt
program.

•

100-dagarsregeln återinförs i arbetslöshetsförsäkringen.
Under åren 2001-2007 kunde en arbetslös under de första 100
ersättnings dagarna i en ersättnings period begränsa sig till att
söka lämpliga arbeten inom sitt yrke och i sitt geografiska närområde. Ett återinförande av 100-dagarsregeln tydliggör kraven
på sökområdet i ett inledningsskede. Det underlättar för
Arbetsförmedlingen och arbetslöshetskassorna att likformigt
tillämpa bestämmelserna om lämpligt arbete.

•

Deltidsbegränsningen omformuleras. Utformningen av
begränsningen har lett till för kort omställningstid för dem som
arbetar i liten omfattning. Nuvarande regler ska ersättas med en
deltidsbegränsning som innebär att begränsningen sätts i antal
veckor - 60 veckor - i stället för i antal ersättningsdagar. Då
blir omställningstiden lika lång för samtliga deltidsarbetslösa
oavsett omfattning på deltidsarbetet. Omställningstiden med
deltidsarbete blir dessutom lika lång som omställningstiden för
en person som är arbetslös på heltid.

Ersättningsperiod och omställning
En grundläggande princip är att arbetslöshetsförsäkringen ska vara
en omställningsförsäkring. Omställning är en central del av arbetslinjen.
För en heltidsarbetslös som ansöker om arbetslöshetsersättning
fem dagar per vecka räcker ersättningen i ca 14 månader. Det finns
ingen gräns för under vilken tidsrymd dagarna kan användas, utan
omställningstiden beror på hur den sökande tar ut sina ersättningsdagar.
När dagarna är slut går den arbetslöse normalt över till jobboch utvecklingsgarantin. I aktivitetsstödet finns ingen begränsning
i tid eller i antal dagar, så länge den sökande deltar i ett arbetsmarknads politiskt program.
Den som deltar i ett arbetsmarknadspolitiskt program får aktivitetsstöd i stället för arbetslöshetsersättning. En anvisning till
program baseras på individuella bedömningar och Arbetsförmedlingens resurser. Dock blir i princip alla som tidigare har haft
arbetslöshetsersättning anvisade en plats i jobb- och utvecklingsgarantin (tidigare i det motsvarande programmet aktivitetsgarantin)
då ersättnings perioden tar slut. Om resurserna för program inte
motsvarat efterfrågan har program till oförsäkrade respektive möjligheterna att anvisa till program vid sidan av garantierna dragits
ned.
Enigheten inom forskningen är större i dag än för bara några
årtionden sedan om att långa ersättnings tider kan leda till längre
arbetslöshetstider. Det går dock inte att exakt uttala sig om hur
stora effekterna är. Både kunskapsläget och principiella skäl talar
för att arbetslöshetsförsäkringen ska syfta till omställning och inte
vara en permanent försörjningsgaranti. Följande förbättringar
föreslås:
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Sammanfattning

Sammanfattning

Åtgärder för att stärka likformighet och rättssäkerhet
En långsiktig modell som baseras på nuvarande frivilliga försäkring,
som administreras av arbetslöshetskassor, förutsätter att reformer
genomförs för att stärka försäkringens likformighet och rättssäkerhet. Följande förslag läggs fram:
•

e

Det införs en skyldighet enligt lag för arbetslöshetskassans
styrelse att se till att arbetslöshetskassan med beaktande av
arten och omfattningen av kassans verksamhet har tillräcklig
intern kontroll och tillräckliga riskhanteringssystem. Intern
styrning och kontroll syftar till att säkerställa att en organisation uppfyller sina mål för effektivitet, regelefterlevnad och
ekonomiska förpliktelser. Arbetslöshetskassorna omfattas inte
av vare sig myndighetsförordningen (2007:515) eller förordningen (2007:603) om intern styrning och kontroll. Regeringen
eller den myndighet som regeringen bestämmer bör bemyndigas att meddela närmare föreskrifter om hur den interna kontrollen och riskhanteringen ska ordnas.
Regeringen eller den myndighet som regeringen bestämmer
bemyndigas i lag att föreskriva om informationssäkerhet för
arbetslöshetskassor. Informationssäkerhet behövs så att
information inte läcker ut, förvanskas eller förstörs och att
informationen är tillgänglig när den behövs. Arbetslöshetskassorna är inte myndigheter och omfattas därför inte av de föreskrifter som utfärdas av Myndigheten för samhällsskydd och
beredskap (MSB). Arbetslöshetskassornas myndighetsutövning
är en samhällsviktig verksamhet. Arbetslöshetskassorna bör ha
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•

sm myndighets-

Stärkt arbete för likformighet i rättstillämpningen inom
arbetslöshetsförsäkringen. En likformig tillämpning inom
arbetslöshetsförsäkringen bör stärkas genom att en myndighet
beslutar allmänna råd eller lämnar besked i konkreta tolkningsfrågor på ansökan av arbetslöshetskassor (tolkningsbesked).
Regeringen bör ta ställning till valet av lösning, organisatorisk
hemvist för en myndighetsfunktion och följdkonsekvenser i
olika avseenden.

Del 6: Bättre försäkringsskydd för vissa grupper

Genom att försäkringsskyddet i socialförsäkringarna är beroende
av arbetsinkomster finns det vissa grupper som, på grund av att de
saknar inkomster eller har svårt att påvisa framtida inkomst, har en
svag ekonomisk trygghet vid sjukdom och arbetslöshet. Det gäller
framför allt vissa studerande, egenföretagare som startar ett företag
och personer som kombinerar förvärvsarbete med företagande.
Studerande

Det finns ett stort samhällsintresse i att studerande ges goda villkor
under studietiden. En viktig del av detta är en fungerande ekonomisk trygghet vid sjukdom som sätter ned studieförmågan.
Kommitten anser att nuvarande modell för att ge ekonomisk
trygghet till studerande i stora drag är väl utformad med hänsyn
dels till att sjukförsäkringen ska bygga på arbete, dels kontrollproblemen. Det är en rimlig avvägning att den ekonomiska tryggheten
enligt nuvarande regler i första hand ges genom rätten att behålla
studiemedel vid sjukdom och möjlighet att få studielån avskrivna.
Därtill kan studerande som har inkomster under studietiden få
sjukpenning vid sjukdom som sätter ned arbetsförmågan. Den
övergång till att basera sjukpenning på faktiska inkomster som
kommitten förordar kommer därtill att minska de problem som i
dag finns för tryggheten för studerande.
Det finns emellertid enligt kommitten vissa brister som behöver
åtgärdas. Exempelvis bör det, efter prövning i särskilda fall, vara
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Bestämmelserna i förvaltningslagen (1986:223) FL görs tillämpliga på arbetslöshetskassornas verksamhet som avser
myndighetsutövning. Arbetslöshetskassorna och arbetslöshetskassornas samorganisation (SO) har genom olika insatser
under årtionden förbättrat handläggningsförfarandet i ärenden
om arbetslöshetsersättning. Arbetslöshetskassorna fattar årligen ett stort antal beslut av stor ekonomisk betydelse för
enskilda och för staten. Dessa beslut innebär myndighetsutövning. Det är rimligt och självklart att FL ska vara tillämplig på
den del av arbetslöshetskassornas ärendehandläggning som
avser myndighetsutövning mot enskild.

liknande krav på informationssäkerhet
utövning som myndigheterna.
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möjligt att med bibehållen ersättning inom studiemedelssystemet
vara sjukskriven på deltid samtidigt med studier. Utbildningsanordnarens rehabiliteringsansvar för studerande ska förtydligas.
Landstingen är den nyckelaktör som har ansvaret för den medicinska
rehabiliteringen av studerande. Försäkringskassans och Centrala
studiestödsnämndens samordningsansvar för rehabiliteringen av
studerande tas bort. Information och rådgivning bör förbättras så
att studerande kommer i åtnjutande av det ekonomiska stöd vid
sjukdom som de har rätt till. Färre karensdagar kan övervägas.
Arbetslöshetsförsäkringen försäkrar inkomstbortfall vid förlorat
förvärvsarbete. Studier kan därför inte ligga till grund för arbetslöshetsersättning. Frågan om försörjningen mellan studier och arbete
är dock viktig. Kommitten förordar att ett s.k. matchningslån utreds
vidare.

FÖI-etagm·e och uppdragstagare

89

bestämmelserna avses reglera. Regler med ett minimum av bedömningsutrymme kan leda till oberättigade skillnader mellan olika
sökande och till oönskade drivkrafter. Oklarheter beträffande
företagare och uppdragstagare i arbetslöshetsförsäkringen bör
därför hanteras inom ramen för förslagen om ökad likformighet i
rättstillämpningen inom arbetslöshetsförsäkringen.
För att förbättra skyddet för företagare, och för att harmonisera
reglerna i arbetslöshetsförsäkringen med SGI -bestämmelserna,
föreslås dock att möjligheten att få arbetslöshetsersättningen baserad på tidigare anställningsinkomster förlängs till 36 månader.

Förslagens konsekvenser i sammandrag
Konsekvensanalysen redovisar effekterna av kommittens förslag
men inte effekterna av de utvecklingsmöjligheter m.m. som kommitten redovisar.
Förslagen är ofta svåra att kostnadsberäkna eftersom det saknas
statistiska underlag. Beräkningarna och bedömningarna ska därför
ses som ungefärliga.
De administrativa effekterna har så långt möjligt stämts av med
berörda myndigheter och organisationer.
Förslagens viktigaste konsekvenser är i sammandrag:
•
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Direkta effekter på de offentliga finanserna: Förslagen ökar
statens kostnader statiskt i fullfunktion med omkring två
miljarder kronor. Bättre rättvisa och träffsäkerhet genom att
använda tidigare faktiska inkomster för att beräkna ersättning
ökar nettokostnaderna med cirka en miljard kronor i sjuk- och
föräldraförsäkringarna. I arbetsskadeförsäkringen beräknas
kostnaderna på sikt öka med knappt 150 miljoner kronor till
följd av ett mer jämställt utfall av arbetsskadelivränta mellan
kvinnor och män. Övriga förslag medför kostnadsökningar
med sammanlagt ca 600 miljoner kronor. Reformerna bedöms
påverka de kommunala budgeterna i relativt begränsad omfattnmg.
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Kommitten anser att nuvarande regler för företagare som startar
näringsverksamhet genom juridisk person, t.ex. aktiebolag, ger ett
otillräckligt försäkringsskydd. Problemen bör dock inte lösas
genom att införa ännu fler komplicerade undantagsregler i sjukförsäkringen, som bygger på antagna inkomster etc. Enligt kommitten
bör i stället ersättning till företagare som driver företag i aktiebolagsform, under ett uppbyggnadsskede, baseras på tidigare faktiska
inkomster. Kom mittens förslag om att övergå till att basera sjukpenning på tidigare faktiska inkomster innebär att det går att införa
en sådan bestämmelse. Ett förslag till regler för uppbyggnadsskede
som ska gälla till dess att det finns inkomstuppgifter bakåt i tiden
föreslås också.
Även för s.k. kombinatörer ger sjukförsäkringen i vissa fall ett
otillräckligt ekonomiskt skydd vid sjukdom. Det är enligt kommitten inte heller i detta fall lämpligt att lösa problemen med komplicerade undantagsregler. Problemen bör i stället lösas genom en
övergång till att basera sjukpenning på tidigare faktiska inkomster.
I arbetslöshetsförsäkringen finns stort bedömningsutrymme i
vissa av reglerna som avser företagare och uppdragstagare. Kommitten bedömer dock att intresset av ökad tydlighet i författningsbestämmelser bör vägas mot intresset av att kunna ta hänsyn till
varierande omständigheter som förekommer i situationer som
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L-lngsiktiga effekter på de offentliga finanserna: De statiska
kostnadsökningarna kommer på sikt att bli betydligt lägre när
de positiva effekterna på sysselsättningen slår igenom. Därtill
kommer kostnadsbesparingar genom effektivare administration
av försäkringarna. Sammantaget bedöms dessa effekter på sikt
medföra att reformerna totalt sett minskar de offentliga utgifterna för socialförsäkringarna.

•

Fördelningseffekter: Huvuddelen av kommittens förslag riktas
till grupper med en svagare förankring på arbetsmarknaden
respektive lägre förvärvsinkomster. Förslagen bedöms därför
sammantaget bidra till en jämnare inkomstfördelning och minskade risker för ekonomisk utsatthet.

•

Sysselsättningseffekter: På sikt bedöms reformerna leda till ett
ökat arbets utbud och fler arbetade timmar i ekonomin. Det är
framför allt tidigare och effektivare insatser för återgång i arbete
som förväntas påverka sysselsättningen gynnsamt. På kort sikt
förväntas inga sysselsättningseffekter.

•

]ämställdhetseffekter: Förslagen bedöms bidra till en utjämning av de ekonomiska villkoren mellan kvinnor och män. Till
detta bidrar bl.a. satsningarna på forskning kring arbetsskador i
kvinnodominerade yrken, bättre stöd för återgång i arbete samt
förbättrade ersättnings möjligheter i sjuk- och föräldraförsäkringarna för visstidsanstälIda och s.k. kombinatörer.

•

Konsekvenser för små och stora företag och administrativa
effekter: Förslagen kommer efter införandet att minska uppgiftslämnarbördan för arbetsgivarna och de försäkrade. Administrationen av socialförsäkringarna kan förenklas och effektiviseras. Satsningarna på förbättrad statistikinsamling och uppbyggnad av nya databaser m.m. bedöms på kon sikt öka de
administrativa utgifterna och behovet av IT -investeringar med
ca 70 miljoner kronor. Den största delen av denna ökning berör
Försäkringskassan. De långsiktiga vinsterna i form av minskade
utgifter i socialförsäkringarna kommer vara betydligt större än
de inledande kostnadsökningarna.
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•

Övriga effekter: Förslagen bedöms bidra till ökad förutsägbarhet och rättssäkerhet i socialförsäkringarna, vilket bör stärka
tilliten till och legitimiteten i försäkringarna. Övriga effekter
bedöms vara obetydliga.
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Ärendenr RS 2014/706
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Veronica Hermann

Datum 6 maj 2015

Regionstyrelsen

Motion. Kultur på recept
Förslag till beslut
Motionen anses besvarad med ledningskontorets skrivelse i ärendet.

Bakgrund
Lena Celion (M) föreslår att Region Gotland inför Kultur på recept i vården.
Kultur på recept är en rehabiliteringsform som ges till personer som är sjukskrivna
eller är i riskzonen för sjukskrivning på grund av stressrelaterade besvär, långvarig
smärta och/eller psykisk ohälsa. I Region Skåne pågår just nu medicinsk utvärdering
av metoden. Projektet är i slutfas, slutrapport är ännu inte presenterad men beräknas
bli klar under våren 2015.
På Gotland har samtal förts om kultur på recept mellan hälso- och
sjukvårdsförvaltningen, kultur- och fritids förvaltningen och FINSAM. Detaljer för
ett pilottest med kulturaktiviteter från bibliotek och Gotlands museum har
diskuterats. Lösning för flnansiering har inte funnits. Ekonomiska medel krävs för
introduktions- och handledarutbildning för de medverkande organisationerna samt
ersättning för anställd pedagogisk personal.

Arendet har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden och kultur- och
fritidsförvaltningen.

H äiJo- och gltkvårdmämnden
Nämnden föreslår region fullmäktige att avstyrka motionen med hänvisning till att
evidensläget inte ännu är klarlagt samt att det saknas ekonomiska förutsättningar för
start. Önskan flnns att invänta slutrapporten från utvärderingen som genomförts i
Skåne. Förvaltningen anser att det är lovvärt att lyfta fram kulturens läkande inverkan
och har fått uppdrag av nämnden att bevaka evidensläget för kultur på recept.
Kttitlfr- och fritidJnämnden
Nämnden föreslår regionfullmäktige att bifalla motionen. Hänvisning görs till att
kulturupplevelser kan bidra till förbättrad hälsa och rehabilitering och att kultur- och
fritidsnämnden tidigare godkänt att förvaltningen medverkan i pilotprojekt.
Nämnden anger det angeläget att ta del av Region Skånes slutrapport med
evidensresultat samt att ekonomiska medel krävs för start av pilotprojekt.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postad ress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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Region Gotland
Veronica Hermann

Ärendenr

RS 2014/706

Ledillngskontoret delar nämndernas uppfattning att det är av vikt att bevaka vilken
evidens kultur på recept anses ha efter att Region Skåne publicerat slutrapport av den
medicinska utvärderingen.
Enligt beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden kommer hälso- och
sjukvårdsförvaltningen att bevaka evidensläget. Eventuella kommande diskussioner
om att införa denna metod för rehabilitering bör följa aktuella rutiner i
förvaltningarna för införande av nya metoder och fInansiering av dessa.
Ledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad med ovanstående
redogörelse.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

2 (2)
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Visby 2014-12-11

Motion:
Till:

Kultur på recept
Regionfullmäktige Gotland

Kultur på recept
Forskning visar att kulturupplevelser aktivt kan bidra till hälsa och snabbare
rehabilitering. Att delta i eller uppleva kulturaktiviteter stimulerar sinnena, kan bidra till
välbefinnande och en känsla av sammanhang och meningsfullhet. Idag finns ett
glapp mellan sjukskrivning och arbetsåtergång, det saknas en period där patienten i
ett tidigt skede av sin sjukskrivning kan erbjudas en mindre kravfylld insats.
Kulturunderstödd rehabilitering kan vara lämplig i detta skede. Kultur på recept har
redan prövats runt om i landet, bland annat i Region Skåne, Jönköping, Sörmland
med goda resultat.
Rehabilitering enligt Kultur på recept kan ges till personer som är sjukskrivna eller är i
riskzonen för sjukskrivning för stressrelaterade besvär, långvarig smärta och/eller
psykisk ohälsa. Den bör vara arbetslivsinriktad i samarbete med sjukvården,
arbetsplats/Arbetsförmedling, Försäkringskassa eller andra lämpliga kulturaktörer.
Målet är att förbättra hälsa, såväl fysiskt som psykiskt och att man efter avslutad
rehabilitering ska kunna återgå till någon form av arbete, arbetsträning eller studier.
Där Kultur på recept tillämpas idag har den genomförts i grupp tillsammans med
professionella kulturaktörer med erfarenhet av att arbeta med människor. Exempel
på receptinnehåll är att se utställningar, eget skapande, kultur- och naturhistoriska
vandringar, körsång och musik. Aktiviteterna kombineras med samtal,
frågeställningar och diskussioner om det upplevda. Eftersom Gotland är så rikt på
olika former av kulturupplevelser och evenemang finns det mycket goda
förutsättningar för detta här.

Jag föreslå därför,
- att Region Gotland inför Kultur på recept i vården,

Lena Gelion (M)
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/174

Helena Andersson

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 24 maj 2015

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Gör Ojnare och Bästeträsk till ett Natura 2000
område och värna om vår unika miljö och natur
Förslag till beslut
Regionstyrelsen lämnar Ledningskontorets skrivelse som svar på medborgarförslaget

Bakgrund
I ett medborgarförslag uttrycker Ulf Abramson sin stora önskan att regionstyrelsen
ska ställa sig bakom Länsstyrelsens förslag att göra Ojnare och Bäste träsk till ett
Natura 2000- område och värna om vår unika miljö och natur, bland annat för att
slippa avsaltat Östersjövatten som dricksvatten.

Bedömning
Politisk enighet om värdet av de föreslagna nya Natura 2000-områden på norra
Gotland tycks inte vara möjligt i nuläget. Men det är regeringen som beslutar vilka
områden som Sverige lämnar förslag på som nya svenska Natura 2000-områden i
Sverige. Dessa ska sedan bedömas och beslutas av EU-kommissionen. För närvarande pågår beredningen inom regeringskansliet av förslaget om att låta Bäste
träsk-området ingå i regeringens förslagna nya Natura 2000 områden i Sverige och
regeringens beslut om, det ska grundas på de biologiska värden som flnns i området.
Naturvårdsverket har också låtit förstå att området är aktuellt för att få bli
nationalpark. Den rättsliga prövningen av utökad kalktäkt i området pågår också nu.
Bedömningen är därför att politiska synen på frågan lokalt på Gotland om nyttan av
Natura 2000 i Bästeträsk-området för närvarande är av underordnad betydelse.

Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Exp till:

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 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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Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
RegionfuJlmäktige i
Region Gotland
62181 VISBY

Anr

2015 -03- 11
REGION GOTLAND

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

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

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

~

D

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.

NamnförtydJiga de

dI

ft-oram,sor>

Adress
Postadress
E-postadress

Sicl;:m 1 ;:lV 2
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Ny studie. För länderna runt Östersjön erbjuder de nödvändiga insatserna för vattenmiljön
möjlighet till tusentals jobb, spetsforskning och kunskapsutbyte. Det visar vår analys av 1.500
kommuner i regionen. Vi ska inte se ett aktivt miljöarbete som en kostnad, utan som en
investering, skriver Niklas Zennström och Fredrik Lind.
Alltför ofta får vi höra att ekonomiska realiteter står i vägen för att lösa de stora
miljöutmaningarna som Östersjöregionen står inför. Det finns en tro om att det som är bra för
miljön är ett problem för ekonomin eller för arbetsmarknaden. Faktum är att det är precis tvärt
om. Lokala åtgärder kan skapa eller rädda 900.000 jobb fram till år 2030. Omsorg om miljön
skapar jobb.
Zennström Philanthropies har tillsammans med The Boston Consulting Group (BCG)
undersökt hur miljö och ekonomisk tillväxt runt Östersjön hänger ihop. Studien, "Restoring
Waters in the Baltic Sea Region - A Strategy for Municipalities and Local Governments to
Capture Economic and Environmental Benefits", har analyserat frågan i ett långsiktigt
perspektiv på kommunal nivå. Uppdraget har varit att dels öka medvetenheten om Östersjöns
kritiska läge och dels lyfta fram de ekonomiska fördelarna med att rädda Östersjöns vatten
genom att analysera utvecklingen i l 500 kommuner i Östersjöländerna under 15 år.
Resultatet av studien är entydigt. Miljöförstöringen kommer att kosta hundratusentals jobb
om den tillåts fortsätta. En sämre miljö innebär till exempel färre jobb i turistnäringen men
leder också till en generellt sett sämre ekonomisk tillväxt.
Smarta åtgärder från de 1.500 kommunernas sida kommer å andra sidan inte bara att rädda
åtskilliga miljarder kronor, de kommer också att leda till att nya jobb skapas. BCG kommer i
rapporten fram till att får en genomsnittlig kommun uppgår skillnaden mellan två scenarier,
"klara vatten" och "haveri" till nära 3.000 årsverken aggregerat över 15 år. För hela regionen
innebär detta en skillnad om 900.000 jobb år 2030, vilket motsvarar cirka två procent av
regionens totala arbetskraftutbud.
Det är inspirerande att studera hur Singapore hanterat sina utmaningar. Omgivet av saltvatten
är det en ständig kamp att fårse de 5 miljoner invånarna med dricksvatten. Därfår har
Singapore satsat aktivt på innovation och etablerat en global hubb när det gäller
vattenteknologi. Antalet jobb i vattentekniksektorn har fördubblats till 11.000 och staten har
investerat nästan 2 miljarder kronor i över 100 forskningsprojekt. Deras
vattenteknologiföretag exporterar nu olika lösningar och rådgivning årligen får flera
miljarder.
Det vi i länderna runt Östersjön kan lära av Singapore är hur en satsning på innovation kan
driva både jobb och en bättre miljö. Innovationsupphandlingar på miljöområdet kommer att
leda till att nya företag föds och andra vidareutvecklas. För alla som bor runt Östersjön
innebär innovativa åtgärder även positiva effekter rår miljön, som ett friskare innanhav och
ökad biologisk mångfald.
När vi varit i kontakt med företrädare får kommuner runt om Östersjöregionen är det tydligt
att det finns ett djupt engagemang får miljöfrågor. Hos ett flertal kommuner finns planer för
hur många av utmaningarna för Östersjön ska hanteras, och i många fall har politikerna också
skjutit till pengar får att finansiera olika program. Ett exempel på ett lokalt initiativ är
Petrozavodsk i nordvästra Ryssland som 2013 satsade på ny vattenreningsteknik med målet
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att minska utsläppet av fosfor med 60 ton per år. Detta initiativ estimeras nu att skapa 300 nya
jobb och finansieras via både lokala och internationella medel.
Men vi ser också att det är en väldigt stor skillnad på hur långt de enskilda kommunerna har
kommit. Två tredjedelar av kommunerna runt Östersjön har antingen otillräckliga kunskaper
om det kritiska läget fOr vårt innanhav, eller saknar ekonomiska resurser eller arbetskraft för
att adressera utmaningarna. Trots att övergödning är ett av de största miljöproblemen i
regionen är det mindre än 1 procent av kommunerna som arbetar fullt strategiskt får att göra
något åt det.
De komplexa utmaningar regionen står infår måste lösas från flera håll både på nationell och
lokal nivå.
För att uppnå resultat på nationell nivå behöver tre nyckelfrågor adresseras:
Hur kan internationella och nationella reduktionsmål för fosfor och kväve översättas
och implementeras på lokal nivå?
Hur kan nationella och tvär-sektoriella samarbeten främja gemensamt agerande av
lokala intressenter? Hur kan till exempel miljödepartementet, Jordbruksverket och
organisationer såsom Lantbrukarnas Riksförbund samarbeta?
Hur kan nationella organ, tillsammans med lokala intressenter, utveckla regionen för
att bli en hubb för innovationer inom vattenteknik?
För kommunerna runt Östersjön vill vi även lyfta fram fyra särskilt viktiga delar i det lokala
strategiarbetet.
1. Definiera tydliga mål för hur miljön ska fOrbättras. Det kan gälla hur mycket utsläppen av

kväve eller fosfor ska minskas. För Sverige bör reduktionsmålet ligga runt 780 kilo kväve och
60 kilo fosfor per 1.000 invånare.
2. Engagera lokala intressenter som kan arbeta med projekt får en bättre miljö. Som
exempel kan anges Södertälje, där kommunen samarbetar med en bonde och Telge Nät AB
och har skapat en reaktor som kan omvandla avloppsvatten från kommunen till gödsel för
bonden.
3. Samarbeta över gränserna både ekonomiskt och geografiskt. Se till att kommuner,
universitet och företag arbetar tillsammans. Det finns en mängd EU-projekt att engagera sig i
som kan främja kunskaps- och erfarenhetsutbyte. Ett exempel är Baltic Sea Challenge där
städer och kommuner samverkar får att skapa konkreta planer.
4. Säkra finansieringen genom att utnyttja olika källor till kapital, till exempel lån, skatter,
internationella bidrag och crowd funding. Ett exempel är Hamburg, där har staden initierat en
kultur- och turistskatt där samtliga vinster går till att finansiera turism, kultur och sportprojekt.
Syftet med studien är att skicka ett tydligt budskap till politiker och andra beslutsfattare i
Östersjöregionen på lokal samt nationell nivå. Miljöfårstöringen i regionen har gått för långt
och vi kan inte längre vänta med att agera. Men vi ska inte se ett aktivt miljöarbete som en
kostnad, utan som en investering. Genom att göra ingenting riskerar politikerna hundra-
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tusentals fOrlorade arbetstillfällen. Om de agerar får vi alla en bättre miljö samtidigt som den
ekonomiska tillväxten kraftigt gynnas och fler jobb skapas.
Det borde inte ens vara en debatt om vilket som är det rätta valet.
Niklas Zennström, grundare av stiftelsen Zennström Philanthropies
Fredrik Lind, The Boston Consulting Group, Nordenansvarig för telekom, media och
teknologi samt social impact
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Ledn i ngskontoret

Ärendenr RS 2015/211
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Ulrika Jansson

Datum 13 maj 2015

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag till filmutbildningen på folkhögskolan iFårösund
till följd av minskade statsbidrag till vuxenutbildningen

Förslag till beslut i regionstyrelsen
Begäran om tilläggsanslag avslås

Bakgrund
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden har beslutat att begära ett tilläggsanslag på
400 tkr för att kunna fortsätta fIlmsatsningen i Fårösund hösten 2015. Gotlands
folkhögskola är projektägare till projektet Filmkluster Fårösund 2014-2016. I de
förberedande projektbeskrivningarna planerades en utökning av filln- och TVproduktionsutbildningen från ett till två år. Filmutbildningens andra år startade
hösten 2014 och fInansieras första året med medel från den kommunala
vuxenutbildningen vilket i praktiken innebär att deltagarna är inskrivna som om de
läser gymnasial vuxenutbildning med det är folkhögskolan som genomför den.
Helårskostnaden för årets sex deltagare är 800 tkr.
I den statsbudget som röstades igenom i riksdagen i december har statsbidragen
minskat för den här typen av utbildning så att det 2015 inte fInns några medel att
fortsätta folkhögskolans ettåriga påbyggnadsutbildning, den så kallade
fillncrewutbildningen.
Gymnasie- och vuxenutbildnings förvaltningen anser att det andra året av
fillnutbildningen fungerat bra och utgör en betydelsefull del av klustersatsningen. Ett
antagllingsstopp är ur det perspektivet olyckligt eftersom etableringen varit
framgångsril\: och skapat kraftfulla synergier för fillnklusterprojektet.
Gymnasie- och vuxenutbildnings förvaltningen gör bedömningen att resursbristen är
tillfällig och att det sannolikt i nästa statsbudget kommer att tillföras de resurser till
folliliögskolan som krävs för att driva utbildningen.

Bedömning
Ledningskontoret föreslår att äskandet om tilläggsanslag avslås. I rådande
ekonomiska läge med en prognos på - 75 mnkr för år 2015 kan inte ett tilläggsanslag
beviljas.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 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

1 (2)
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Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendenr

RS 2015/211

I regeringens vårändringsbudget presenterades en satsning på motsvarande 750 nya
platser på folkhögskolans allmänna kurs 2015 och 2000 nya platser 2016. Det är i
skrivande stund oklart om några av dessa platser tillfaller Godand. Enligt gymnasieoch vuxenutbildnings förvaltningen är det inte sannolikt att Godand får något tillskott
som kan användas till filinsatsningen 2015, däremot möjligen 2016.

Ledningskontoret

Per Lindskog

tf regiondirektör

Exp till: Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden
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Ärendenr GVN 2013/91

Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

1 (2)

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Datum 2015-03-13

Regionstyrelsen

Konsekvenserna för filmutbildningen på folkhögskolan i
fårösund till följd av minskade statsbidrag till
vuxenutbildningen
Utbildningschefens förslag till beslut

•

Att gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden för att fortsätta
f1lmsatsningen i Fårösund hösten 2015 tillförs 400 tkr.

Bakgrund
Gotlands folkhögskola är projektägare av projektet Filmkluster Fårösund 20142016. I de förberedande projektbeskrivningarna planerades en utökning av
filln- och TV -produktionsutbildningen från ett år till två år. Filmutbildningens
andra år (påbyggnadsår) startade hösten 2014 och finansieras första året med
medel från den kommunala vuxenutbildningen, vilket i praktiken innebär att
deltagarna är inskrivna som om de läser gymnasial vuxenutbildning men det är
folkhögskolan som genomför utbildningen. Kostnaden för årets sex deltagare
är 800 tkr.
Efter att regeringens budget fallit och allianspartiernas budget blivit den som
tillsvidare gäller har förväntade förstärkningar av statsbidraget till såväl
vuxenutbildningen (Kompetenscentrum Gotland) som folkhögskolan uteblivit.
Den gällande budgeten innebär inte enbart en återgång till tiden före valet, utan
minskning av statsbidragen jämfört med 2014. För den kommunala
vuxenutbildningen minskar stasbidraget från 3260 tkr. år 2014 till 1 564 tkr. år
2015. Konsekvenserna av detta är en kraftig nedskärning av
Kompetenscentrum Gotlands utbildningsutbud 2015. Till detta kommer att
Gotlands folkhögskola, utifrån den nya regeringens budget, räknade med en
ökad tilldelning av deltagarveckor och en uppräkning av deltagarveckornas
värde. Även när det gäller Gotlands folkhögskola blir tilldelningen av
statsbidrag med gällande budget sämre än för 2014.

Förvaltningens bedömning
Den stora osäkerhetsfaktorn 2015 är om vårbudgeten ger någon förstärkning
av statsbidragen 2014. Förvaltningens bedömning är att ansvarig chef för såväl
Gotlands folkhögskola som Kompetenscentrum Gotland i sin planering måste
förhålla till den gällande budgetens statsbidragstilldelning. En konsekvens av
detta är att det hösten 2015 inte finns några medel att fortsätta med
folkhögskolans ettåriga påbyggnadsutbildning, den så kallade
fillncrewutbildningen. Kostnaden hösten 2015 är beräknad till 400 tkr.

Besöksadress Regementsgatan 6

E-post registrator-gvf@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Region

Gotland
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Ärendenr GVN 2013/91

Idningsförvaltni
Region Gotland

Samtidigt måste sägas att det andra året av fllmutbildningen har fungerat bra
och utgör en betydelsefull del av klustersatsningen. Ett antagningsstopp är ur
det perspektivet olyckligt eftersom etableringen har varit framgångsrik och
skapat kraftfulla synergier för filmklusterprojektet.
Det är också föt-valtningens bedömning att resurs bristen är tillfällig och att det
sannolikt kommer en ny regeringsbudget som 2016 tillför folkhögskolan de
resurser som krävs för att driva utbildningen.

Alf Nilsson
Utbildningschef

2 (2)
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Ärendenr RS 2015/326

1 (1)

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niclas Ohlander

Datum 26 maj 2015

Regionstyrelsen

Slutrapport avseende Om- och tillbyggnad Hemsebadet,projekt
10574, Tofsvipan 12 Hemse
förslag till beslut
Slutredovisning avseende om- tillbyggnad av Hemsebadet, projekt 10574, Tofsvipan
12 Hemse, godkänns.

Bakgrund
Teknikförvaltningen överlämnar slutrapport avseende Hemsebadet, projekt 10574.

Tillgänglighetsanpassade omklädningsrum och friskvårdslokaler vid Hemsebadet
och därtill hörande installationsarbeten avseende el, vent och rör.

Produktions- ; Budget
kaJ1<y1
Hemsebadet, projekt
. 10565

6~er
/underskott
- 118599 ,

Bedömning
Ledningskontoret tillstyrker att slutredovisningarna godkänns och att
anslagsöverskott/ -underskott regleras mot regionens Eget kapital.
Led ningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 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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Protokoll

Tekniska nämnden 2015-04-29

TN §

88

Slutrapport avseende Om- och tillbyggnad Hemsebadet,
projekt 10574, Tofsvipan 12 Hemse

AU §

39

TN 2011/2101

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden föreslår att slutrapporten tillstyrks och överlämnas till
regionstyrelsen för beslut.

Projektet avser tillgänglighetsanpassning av omklädningsrum och friskvårdslokaler vid
Hemsebadet samt därtill hörande installationsarbeten avseende el, vent. och rör.
Total investeringsbudget uppgick till 7 250 000
Totala investeringsutgifter uppgår till 7 368 599
Avvikelse

- 118 599

Protokollsutdrag:
RS+s[utrapport

Justerare:

Utdragsbestyrkande:
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Slutrapport
Projekt

Om- och tillbyggnad Hemsebadet, projekt 10574, Tofsvipan 12, Hus 05 Hemse

Projektägare

KFF, Kultur och fritidsfårvaltningen

Projektledare

Alf Johansson

Bakgrund och
syfte

Tillgänglighetsanpassade omklädningsrum och friskvårdslokaler vid Hemsebadet
och därtill hörande installationsarbeten avseende el, vent och rör.

Projektmål

Att utfåra projektet i enlighet med uppdraget från KFF för att bland annat
tillgodose behovet för funktionshindrade.

Tillvägagångssätt

Projektet har utfårts som en totalentreprenad med PEAB Sverige AB som
entreprenör.

Ekonomi

KR

Kommentar

•

Budget

7250000

Projektet har beräknats till 7,4 milj. Finansiering 5,9
milj. tilläggsanslag 1,5 milj. TN§256 Rs§ 367, Rf§
174. Budgetmedel har överfölis till redovisningen
med 7 250 000 kronor.

411

Utfall

411

Avvikelse

7368599

-

Resultat och
analys
• Mål uppfylInad
411
Tid
411
Analys av
avvikelser
Rekommendationer
framåt från
projektledaren

Budgetmedel har ej överförts fullt ut.

118599

Projektet har utfårts i enlighet med uppdraget
2011-2014
Se avvikelsekommentar ovan
Beslutad budget skall överfåras fullt ut.

Inflyttning under augusti år 2013
Slutbesiktning skedde den 5 juli 2013
Kvadratmeteryta 253m2
Kvadratmeterpris 29125/m 2

Ovrigt

IDatum

Slutrapport godkänd

I

Postadress

Besöksadress

Telelon

Intemet

621 81 VISBY

Visby

0498-26 90 00 (växel)

www.gotland.se

Ledningskontoret
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Ärendenr RS 2014/100
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Therese Kullåker

Datum 2015-05-22

Regionstyrelsen

Policyarbetsintegrerande sociala företag
Förslag till beslut

Förslag till policy för arbetsintegrerande sociala företag godkänns och
överlämnas till regionfullmäktige för antagande.
Bakgrund

Ledningskontoret har fått i uppdrag att ta fram ett förslag till policy för
arbetsintegrerande sociala företag. Bakgrunden är att Socialförvaltningen har
gjort en utredning för att beskriva förutsättningar för framgångsrikt arbete för
arbete med socialt företagande och föreslagit att regionstyrelsen tar fram en
koncernövergripande policy som fastställer Region Gotlands ambitioner och
mål för hantering av arbetsintegrerande sociala företag för beslut i
regionfullmäktige. Förslaget har remitterats till nämnderna och de synpunkter
som lämnats framgår i bilaga 1. I bilaga 2 finns även förslaget till policy i sin
helhet.
Bedömning

Syftet med denna policy är att visa hur Region Gotland förhåller sig till
arbetsintegrerande sociala företag. Policyn riktar sig till Region Gotlands egen
organisation och förvaltningar och är tänkt att tydliggöra möjligheter och
avgränsningar kring vilket stöd Region Gotland kan erbjuda arbetsintegrerande
sociala företag.
Ett operativt arbete med att stötta arbetsintegrerande sociala företag föreslås i
policyn att hanteras av redan befintliga sllukturer som har ett uppdrag att
arbeta med företagsutveckling. De verksamheter som finns på ön är Almi
Gotland och Coompanion Gotland. Almis uppdrag är att bidra till tillväxt och
innovation genom att förbättra möjligheterna att utveckla konkurrenskraftiga
företag. Region Gotland är delägare i Almi Gotland och i ägaranvisningen
framkommer att man också ska samverka med inom regionen verksamma

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 62181 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Region

Gotland
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/100

Region Gotland

inkubatorer samt andra offentligfmansierade aktörer inom affärsutveckling
såsom exempelvis Coompanion Godand.
Coompanion Godands styrelse har tagit ett principiellt beslut att fokusera på
arbetsintegrerande sociala företag. De har under tidigare år arbetat med att höja
kompetensen inom dessa företag genom att erbjuda utbildningar i
marknadsföring, att driva verksamhet samt i att hitta framgångsrika
företagsformer. Ett uppföljningsarbete pågår för tillfället med att ta fram
nyckeltal för verksamheterna. Coompanion Godand deltar även i nationella
nätverk med fokus på arbetsintegrerande sociala företag och återrapporterar till
Ledningskontoret.
Region Godand bidrar årligen fmansiellt till Coompanion Godand. För att
kunna ta del av Coompanion Godands verksamhet har Ledningskontoret och
Coompanion Godand överenskommit om att Ledningskontoret tar initiativ till
ett gemensamt årligt samråd dit Socialförvaltningen, Gymnasie- vuxenutbildningsförvaltningen, Barn- och utbildningsförvaltningen samt
Näringslivsenheten bjuds in att delta. Anledningen till att
utbildnings förvaltningarna är tänkta att bjudas in är ett arbete Coompanion
Godand bedriver för tillfället med att starta upp ett antal arbetsintegrerande
sociala företag i ett antal skolor i form av cafeverksamhet. I en diskussion där
Gymnasie- och vuxenutbildningsförvalningen deltar kan frågor lyftas som
berör exempelvis kompetensutveckling för personer som arbetar i
arbetsintegrerande sociala företag, integrationsarbete och nyanlända svenskars
koppling till denna företagsform liksom arbetsmarknadsenhetens behov av
platser för arbetsträning och praktik. Coompanion Godand kommer också i
samband med samrådet lämna ett dokument tillledningskontoret med
återrapportering kring den verksamhet som bedrivits samt presentera hur man
vill bedriva verksamheten kommande år.
Ledningskontoret bedömer att den föreslagna policyn med vissa revideringar
utifrån nämndernas kommentarer, visar Region Godands ställningstagande
gentemot arbetsintegrerande sociala företag samt att ansvarsfördelningen
gällande det operativa arbetet med denna företagstyp tydliggörs.
Ledningskontoret

Per Lindskog
Tf. Regiondirektör
Bilagor:

Bilaga 1
Bilaga 2

2 (2)

100

Ledningskontoret

Ärendenr RS 2014/100

1 (5)

Handlingstyp Styrdokument

Therese Kull~ker

Datum 22 maj 2015

Regionstyrelsen

Policy för arbetsintegrerande sociala företag
Inledning

Före remiss

Efter remiss

Syftet med denna policy är att visa
hur Region Gotland förhåller sig till

Syftet med denna policy är att visa
hur Region Gotland förhåller sig till

arbetsintegrerande sociala företag,

arbetsintegrerande sociala företag,

enligt Sofisams definition, och riktar

enligt Sofisams defmition, och riktar

sig till Region Gotlands organisation

sig till Region Gotlands organisation

och förvaltningar. En önskan är att

och förvaltningar. En önskan är att

policyn ska tjäna som inspiration till
att fler personer vill starta

policyn ska tjäna som inspiration till

arbetsintegrerande sociala företag på
Gotland. Region Gotlands

arbetsintegrerande sociala företag på
Gotland. Region Gotlands

förhållningssätt är att

förhållningssätt är att

arbetsintegrerande sociala företag

arbetsintegrerande sociala företag

bidrar till att skapa nya arbetstillfällen,

bidrar till att skapa nya arbetstillfällen,

sysselsättning och arbetsintegrering.
Policyn syftar också till att tydliggöra

sysselsättning och arbetsintegrering.

möjligheter och avgränsningar kring
vilket stöd Region Gotland kan
erbjuda arbetsintegrerande sociala
företag.

att fler personer vill starta

Policyn syftar också till att tydliggöra
möjligheter och avgränsningar kring
vill<.et stöd Region Gotland kan
erbjuda arbetsintegrerande sociala
företag samt vilken roll Region
Gotland är beredd att ta i relation till
Almi Gotland och Coompanion
Gotland.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 62181 Visby

Webbplats www.gotland.se/socialtjanst

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Region Gotland

Före remiss

Efter remiss

Rubrik: Utgångspunkter
Utgångspunkterna för Region
Godand att ge stöd och stimulans åt
arbetsintegrerande sociala företag är
att:
Arbetsintegrerande sociala
företag ska kunna få
förutsättningar att ingå som
en integrerad del i det
godändska näringslivet.
Arbetsintegrerande sociala
företag kan främja arbete och
sysselsättning för människor
som står långt från den
reguljära arbetsmarknaden
och därmed minska och
förhindra människors
utanförskap i samhället.
Arbetsin tegrerande sociala
företag kan stärka och
utveckla människors
självkänsla och förmåga till ett
självständigt liv genom att öka
egenförsörjningen.
Arbetsintegrerande sociala
företag kan komplettera
offentlig verksamhet och
därmed bidra till att ge
medborgarna ett större utbud
och ökade valmöjligheter.
Arbetsintegrerande sociala
företag kan i vissa fall vara ett
alternativ till verksamheter
som idag bedrivs i regional
regi.
De arbetsintegrerande sociala
företagen utgör själva drivkraften i
utvecklingen av företaget men det
fInns vissa stödstrukturer med
uppdrag att stötta företagsformen.

Rubrik: Bakgrund
De arbetsintegrerande sociala
företagen utgör själva drivkraften i
utvecklingen av företaget men det
fInns vissa stödstrukturer med
uppdrag att stötta företagsformen.
Två verksamheter utanför Region
Godand som har uppdrag att arbeta
med företagsstöd är Almi Godand
och Coompanion Godand.
Coompanion har det statliga ansvaret
att vara företagsrådgivare till de som
vill starta kooperativa företag liksom
att arbeta med opinionsbildning för
kooperation och social ekonomi. De
har även möjlighet att erbjuda
rådgivning för personer som är
intresserade av att starta eget och
driva arbetsintegrerande sociala
företag liksom att erbjuda visst stöd
till arbetsintegrerande sociala företag
såsom informationsinsatser inom
upphandling och
kvalitetsledningssystem.
Coompanion Godand kan dessutom
erbjuda stöd och information till
konventionella företag som önskar
kontraktera arbetsintegrerande sociala
företag som underleverantörer.
Ä ven Almi har ett uppdrag att skapa
möjligheter för bärkraftiga ideer och
företag att utvecklas. Region Godand
arbetar understödjande och
främjande för företagsformen genom
att årligen fInansiellt bidra till
Coompanion Godands verksamhet
samt genom sitt delägarskap i Almi
Godand.
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Region Gotland

Två verksamheter utanför Region
Gotland har statliga uppdrag att
arbeta med företagsstöd, Almi
Gotland och Coompanion Gotland.
Coompanion har det statliga ansvaret
att vara företagsrådgivare till de som
vill starta kooperativa företag liksom
att arbeta med opinionsbildning för
kooperation och social ekonomi.
Möjligheter till rådgivning för
personer som är intresserade av att
starta eget och driva
arbetsintegrerande sociala företag
ingår också i Coompanions uppdrag.
Även Almi har ett uppdrag att skapa
möjligheter för bärkraftiga ideer och
företag att utvecklas. Region Gotland
arbetar understödjande och
främjande för företagsformen genom
att årligen finansiellt bidra till
Coompanion Gotlands verksamhet
samt genom sitt delägarskap i Almi
Gotland.
Region Gotland bör där det är
lämpligt tillämpa det EUkommissionen kallar "sociala kriterier
och socialt ansvarsfull offentlig
upphandling" vid upphandling av
~änster.

Före remiss
Rubrik: Ansvarsfördelning
Region Gotland bidrar till att
möjliggöra verksamhet inom
Coompanion Gotland genom
årliga finansiella bidrag.
Region Gotland är delägare i
Almi Gotland.
Socialnämnden kan vid behov

Efter remiss
Rubrik: Grundläggande synsätt
Region Gotland bidrar till att
möjliggöra verksamhet inom
Coompanion Gotland genom
årliga finansiella bidrag.
Region Gotland är delägare i
Ahni Gotland.
Socialnämnden kan vid behov
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Region Gotland

köpa platser för brukare vid
arbetsintegrerande sociala

köpa platser för brukare vid
arbetsintegrerande sociala

företag.
Service förvaltningen ansvarar

företag.
Socialnämnden ansvarar för

för att aktivt informera och
höja kunskapen hos
arbetsintegrerande sociala

att följa upp platser för
brukare som köpts av
arbetsintegrerande sociala

företag om upphandling.
Serviceförvaltningen ansvarar

företag.
Regionstyrelsen ansvarar för

för att informera

att genom
Serviceförvaltningen aktivt

arbetsintegrerande sociala
företag om kommande

informera och höja

Gotland där det kan vara

kunskapen hos
arbetsintegrerande sociala

aktuellt för denna företagstyp

företag om upphandling.

att lägga anbud.
Coompanion Gotland deltar i

Regionstyrelsen ansvarar för

upphandlingar inom Region

nationella nätverk med fokus

att genom

på arbetsintegrerande sociala

Service förvaltningen
informera arbetsintegrerande

företag och återrapporterar till

sociala företag om kommande

ledningskontoret.

upphandlingar inom Region
Gotland där det kan vara
aktuellt för denna företags typ
att lägga anbud.
Regionstyrelsen ska genom
Ledningskontoret årligen ta
initiativ till samråd och
uppföljning mellan Region
Gotland och Coompanion
Gotland.
Region Gotland bör där det
är lämpligt tillämpa det EUkommissionen kallar "sociala
kriterier och socialt
ansvarsfull offentlig
upphandling" vid
upphandling av tjänster.

Rubrik: uppföljning
-

Uppföljning mellan Region

Texten flyttad till "Grundläggande
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Region Gotland

Gotland och Coompanion
Gotland ska ske årligen vid ett
samråd där lednings kontoret
ansvarar för att så sker.
Socialnämnden ansvarar för
att följa upp platser för
brukare som köpts av
arbetsintegrerande sociala
företag.

synsätt"
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Handlingstyp Bilaga 1

Therese Kullåker

Datum 2015-05-22

Regionstyrelsen

Bilaga med inkomna remissvar till förslag för "Policy för
arbetsintegrerande sociala företag"
Inkomna synpunkter
Förslaget till policyn har remitterats till de olika nämnderna och ett antal synpunkter
har lämnats vilka redovisas nedan med kommentarer från ledningskontoret.
Inkomna synpunkter
I förslaget omnämns parterna
Almi och Companion Gotland
på ett sätt som kan tolkas att det
är en överenskommelse mellan
Region Gotland med
omnämnda parter. I och med
detta uppstår då en otydlighet
om vad som är policy eller en
överenskommelse och vem som
bär ansvarsfördelningen gällande
operativa arbetet och
förväntningar med
företags typen arbetsintegrerade
företag och samarbetspartners.
Enligt beslut i socialnämndens
2014 (SON § 13) önskas en
policy som fastställer Region
Gotlands ambitioner och mål.
Det lever policyn inte upp till.

Nämnd
Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ledrungskontorets kommentarer
Policyn beskriver det ansvar som
Region Gotland kan bära utifrån sina
resurser. Ledningskontoret har
strukturerat om policydokumentet för
att tydliggöra Region Gotlands
gmndläggande synsätt och fakta om
andra aktörers roll och ansvar.

Socialnämnden

I Region Gotlands begreppssamling
beskrivs en policy som "ett kortfattat
dokument på en övergripande nivå om
specifika, strategiskt viktiga områden.
Den är vägledande för beslut och
styrning. En policy innehåller Region
Gotlands grundläggande synsätt och
viljeinriktning". Ledningskontoret
uppfattar att förslaget till policy lever
upp till detta och har ändrat mbrik i
enlighet med Region Gotlands
begreppssamling.

F örslaget till policy ger på ett
ganska kortfattat sätt ett
principiellt stöd, öppnar för
möjligheter att i upphandling
använda sociala kriterier och
möjliggör platsköp från
socialnämnden. Den saknar
dock målsättning och ger inget
tydligt uttryck för ambitionen

Det område som arbetsintegrerande
sociala företag spänner över är brett

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland,se

Webbplats www.gotland.se

Region Gotland
Ledningskontoret
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och komplext. Det flnns olika
infallsvinklar till hur stor del eller om
denna företagsform ska belysas ur ett
näringslivs- eller
arbetsmarknadsperspektiv .
Ledningskontoret bedömer att om inte
väsentligt nya resurser ska sättas av till
stöd för företagsformen är arbetet med
riktade bidrags stöd till Coompanion
Gotland mest verksamt.

Policyn lägger inget ansvar för
den kommande utvecklingen på
regionledningen (utöver stödet
till Coompanion). Ansvaret
flnns inom serviceförvaltningen
(upphandling) och
socialförvaltningen (köp av
individuella platser).
Policyn hanterar inte frågan om
verksamhets bidrag (utöver
stödet till Coompanion).

Värt att ta i beaktande kan vara att sett
till befolkningens storlek har Gotland
flest sociala företag i Sverige, och
sannolikt också flest anställda i dessa i
relation till samma befolkning (enligt
Coompanion Gotland).

Möjligheten för socialnämnden
att köpa platser enligt policyn
förutsätter att socialnämnden
förtydligar vad som ska köpas
och till vilket pris (internt arbete
i förvaltningen).

Det stöd som Socialnämnden
efterfrågar är viktigt utifrån deras
verksamhet och de kopplingar som
flnns till de fyra företag man varit med
och startat upp. Förslagsvis kan de
områden som man salmar riktning kring
behandlas mer konkret av
Socialnämnden i ett styrdokument för
Socialförvaltningen som i exempelvis
ett regelverk.

Policyn ger inget stöd för
socialförvaltningen i att klargöra
relationerna till de fyra företagen
- kanske inte rimligt att förvänta
sig? Alla fyra företagen är skapta
inom socialförvaltningen.
Fördelningen inom Region
Gotland mellan
arbetsmarknadsenheten och
socialförvaltningen berörs inte
och har kanske inte heller i
aktuell policy att göra?
Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden ser
positivt på att ledningskontoret
tar initiativ till ett gemensamt
årligt samråd dit
socialförvaltningen, gymnasieoch
vuxenutbildnings förvaltningen
näringslivsenheten bjuds in att
delta, men vill samtidigt fråga
om inte också barn- och
utbildnings förvaltningen bör
bjudas in. I ledningskontorets
missivskrivelse anges att
utbildnings förvaltningarna bjuds
in för att medverka
till att sociala företag ska kunna
driva skolornas cafeverksamhet.

Ärendenr

Ledningskontoret delar uppfattningen
att organisatoriska förhållanden inte är
en policyfråga.

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Ledningskontoret lägger till Barn- och
utbildnings förvaltningen i
tjänsteskrivelsen som beskriver
samverkansformen mellan Region
Gotland och Coompanion Gotland. De
områden som nämnden framhåller som
möjliga att diskutera gemensamt kring
noteras inför kommande samråd och
omnämns också i tjänsteskrivelsen.

Region Gotland
Ledningskontoret

Cafeverksamheten vid
Wisbygymnasiet norr och söder
bedrivs redan idag av sociala
företag. GVN kan utifrån sina
ansvarsområden se att också
andra frågor kan vara lämpliga ta
upp på kommande
samrådsmöten:
-Behov av kompetensutveckling
för de som arbetar i sociala
företag
-Integrationsarbetet och
nyanlända svenskars eventuella
koppling till sociala företag.
- Arbetsmarknadsenhetens
behov av platser för
arbetsträning och praktik
Avstår från att yttra sig
Kultur- och fritidsnämnden
instämmer i lednings kontorets
bedömning att den föreslagna
policyn visar Region Gotlands
ställningstagande gentemot
arbetsintegrerande sociala
företag samt att
ansvarsfördelningen gällande det
operativa arbetet med denna
företagstyp tydliggörs på ett
tillfredsställande sätt.
Ställer sig bakom föreslagen
policy
Tekniska nämnden har inget att
invända mot policyförslaget. A v
rerllissunderlaget framgår
Region Gotlands engagemang
kring frågorna bl a genom
bidrag direkt till Coompanion
Gotland och även genom
delägandet i Alrni.
Service förvaltningen och
Socialnämnden är regionens
viktigaste aktörer inom området.
Ansvarsfördelningen anges i
policyförslaget och uppföljning
kommer årligen att ske i ett
samråd mellan Region Gotland
och Coompanion Gotland.
Förvaltningen bedömer att
frågan är angelägen men att det
utifrån byggnadsnämndens
ansvarsområde inte finns några
synpunkter att lämna på den
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föreslagna policyn.
Inga synpunkter har lämnats på
föreslagen policy

Per Lindskog
tf regiondirektör

Tillgänglighetsrådet
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Handlingstyp Bilaga 2

Therese Kullåker

Datum 22 maj 2015

Regionstyrelsen

Policy för arbetsintegrerande sociala företag
Inledning
Syftet med denna policy är att visa hur Region Gotland förhåller sig till
arbetsintegrerande sociala företag, enligt Sofisams definition, och riktar sig till
Region Gotlands organisation och förvaltningar. En önskan är att policyn ska
tjäna som inspiration till att fler personer vill starta arbetsintegrerande sociala
företag på Gotland. Region Gotlands förhållningssätt är att arbetsintegrerande
sociala företag bidrar till att skapa nya arbetstillfållen, sysselsättning och
arbetsintegrering. Policyn syftar också till att tydliggöra möjligheter och
avgränsningar kring vilket stöd Region Gotland kan erbjuda arbetsintegrerande
sociala företag samt vilken roll Region Gotland är beredd att ta i relation till
Almi Gotland och Coompanion Gotland.

Bakgrund
De arbetsintegrerande sociala företagen utgör själva drivkraften i utvecklingen
av företaget men det finns vissa stödstrukturer med uppdrag att stötta
företagsformen. Två verksamheter utanför Region Gotland som har uppdrag
att arbeta med företagsstöd är Almi Gotland och Coompanion Gotland.
Coompanion har det statliga ansvaret att vara företagsrådgivare till de som vill
starta kooperativa företag liksom att arbeta med opinionsbildning för
kooperation och social ekonomi. De har även möjlighet att erbjuda rådgivning
för personer som är intresserade av att starta eget och driva arbetsintegrerande
sociala företag liksom att erbjuda visst stöd till arbetsintegrerande sociala
företag såsom informationsinsatser inom upphandling och
kvalitetsledningssystem. Coompanion Gotland kan dessutom erbjuda stöd och
information till konventionella företag som önskar kontraktera
arbetsintegrerande sociala företag som underleverantörer. Även Almi har ett
uppdrag att skapa möjligheter för bärkraftiga ideer och företag att utvecklas.
Region Gotland arbetar understödjande och främjande för företagsformen
genom att årligen finansiellt bidra till Coompanion Gotlands verksamhet samt
genom sitt delägarskap i Almi Gotland.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post regiongotland@gotland,se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www,gotland,sejsocialtjanst

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Region

Gotland
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Region Gotland

Grundläggande synsätt

Region Gotland bidrar till att möjliggöra verksamhet inom
Coompanion Gotland genom årliga finansiella bidrag.
Region Gotland är delägare i Almi Gotland.
Socialnämnden kan vid behov köpa platser för brukare vid
arbetsintegrerande sociala företag.
Socialnämnden ansvarar för att följa upp platser för brukare som köpts
av arbetsintegrerande sociala företag.
Regionstyrelsen ansvarar för att genom Serviceförvaltningen aktivt
informera och höja kunskapen hos arbetsintegrerande sociala företag
om upphandling.
Regionstyrelsen ansvarar för att genom Serviceförvaltningen informera
arbetsintegrerande sociala företag om kommande upphandlingar inom
Region Gotland där det kan vara aktuellt för denna företagstyp att
lägga anbud.
Regionstyrelsen ska genom Ledningskontoret årligen ta initiativ till
samråd och uppföljning mellan Region Gotland och Coompanion
Gotland.
Region Gotland bör där det är lämpligt tillämpa det EUkommissionen kallar "sociala kriterier och socialt ansvarsfull offentlig
upphandling" vid upphandling av tjänster.
Definition arbetsintegrerande sociala företag

Enligt Sofisam, det vill säga Tillväxtverket, Arbetsförmedlingen och
Försäkringskassan, beskrivs arbetsintegrerande sociala företag som företag som
driver näringsverksamhet, producerar och säljer varor och/ eller tjänster, på
följande sätt:
• med övergripande ändamål att integrera människor som har stora svårigheter
att få och/eller behålla ett arbete, i arbetsliv och samhälle
• som skapar delaktighet för medarbetarna genom ägande, avtal eller på annat
väl dokumenterat sätt
• som i huvudsak återinvesterar sina vinster i den egna eller liknade
verksamheter
• som är organisatoriskt fristående från offentlig verksamhet
Sofisam understryker att i de arbetsintegrerande sociala företagen är de som
arbetar i företaget delaktiga i arbetet. Det är en viktig del i att själv ta ett aktivt
ansvar och ha inflytande över sin utvecklings- eller rehabiliteringsprocess. I alla
arbetsintegrerande sociala företag är det viktigt med delaktigheten kring
arbetets organisering. I många företag, framför allt sociala arbetskooperativ,
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innebär delaktigheten dessutom att medarbetarna involveras även i arbetet med
att driva företaget.
I rapporten "Verksamma strategier för ökat och hållbart arbetsintegrerande
socialt företagande" påtalar Tillväxtverket också att arbetsintegrerande socialt
företag säljer tjänster och/ eller varor på marknaden och är organisatoriskt och
juridiskt fristående från den offentliga sektorn. De har också en
arbetsintegrerande funktion genom att de erbjuder platser för rehabilitering
och arbetsträning för personer som står utanför arbetsmarknaden.
De arbetsintegrerande sociala företagen kan ha olika former. De flesta drivs
som en ekonomisk eller ideell förening och som sociala arbetskooperativ.
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Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Mats Jansson

Datum 21 maj 2015

Regionstyrelsen

Ansökan om medel för regionala tillväxtåtgärder till projekt
"Besöksnäringen skapar tillväxt"

Förslag till beslut

..

Regionstyrelsen beslutar att bevilja finansiellt stöd till projektet
BesöJesnäringen skapar tillväxt med 50 procent av projektets faktiska
kostnader, sammanlagt högst 900000 kronor ur anslag 1:1, medel för
regionala tillväxtåtgärder (1:1), varav 300000 kronor från 2015 års
anslag och 600 000 kronor från 2016 års anslag.

..

Beslutet avser perioden 2015-07-01 - 2016-12-31. Skriftlig slutrapport
med utfall av indikatorer ska ha inkommit senast 2017-01-31.

Bakgrund

Allt sedan Godands Turistförening likviderades 2011 har besöksnäringen inte
direkt haft någon samlad organisation och eller företrädare. Detta har inte bara
varit ett problem för de olika besöksnäringsföretagen utan även påverkat det
offentliga Godands dialog med besöksnäringen.
Under 2014 bildades en ny förening, Godands Förenade besöksnäring, som nu
även har bildat ett bolag ett bolag med särskild vinstbegränsning, s.k. SVBbolag för att bedriva sin verksamhet inom. Detta bolag är till 100 % ägt av den
ideella föreningen. I föreningens stadgar finns en konstruktion så att alla olika
storlekar på besöksnäringsföretag finns representerade in i den ideella
föreningen.
Besöksnäringen blir i dag ett allt viktigare näringslivs gren för Godand som
region. De senaste årens besökssiffror och statistik visar på detta. Det är inte
längre så att turismen eller våra besökare i dag kommer under endast juni, juli
och augusti, i dag har vi fått via ett antal infrastrukturella satsningar och andra
mera marknadsmässiga satsningar fått en året runt turism som växer sig allt
starkare främst på hösten och våren.
Samtidigt flnns fortsatta utmaningar där en samlad besöksnäring krävs till
exempel den nya kryssningskajen och arbetet kring Årets tillväxtkommun.
Syfte

Projektet skall stärka förutsättningarna för att den nybildade
besöksnäringsorganisationen blir ett gemensamt språkrör för den godändska

Besöksadress Visborgsallen 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

~Region

~Gotland
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besöksnäringen. Projektet ska skapa klarhet i samverkan mellan näringen,
föreningen/bolaget, Inspiration Gotland och Region Gotland.
Mål

Målsättningen med projektet är att:
•

Genomföra en analys av vad besöksnäringen har för
kompetensutvecklingsbehov i syfte att skapa en ökad exportmognad
inom näringen på Gotland.

•

Utforma en modell inom besöksnäringen för att inhämta mera kunskap
om Gotlands utländska besökare.

•

Öka antalet aktiviteter och åtgärder inom området
destinationsmarknadsföringen med syfte att öka 20 % i antal besökare.

•

Genomföra ett antal kompetensutvecklingsinsatser för besöksnärillgen
under projektperioden.

•

GFB tar ansvar för att mobilisera den privata besöksnäringens
deltagande i arbetet kring den utökade kryssningsturismen.

Genomförande

Styrelsen för Gotlands förenade besöksnäring äger och ansvarar för projektet
samt agerar som styrgrupp. En anställd projektledare kommer att sköta det
löpande operativa arbetet.
Det första steget i projektet blir att ha dialog med nuvarande aktörer som aktivt
marknadsför Gotland som resmål, transportörerna, mässgruppen, Bo vid havet
m fl. för att se hur marknadskommunikationen kan utvecklas.
I samverkan med Swedish Gotlands arbetsgrupp utforma den arbetsmodell
som skall kunna börja användas under 2015 i syfte att samla in mera kunskaper
om vår utländska besökare. Genomföra det första testet av den utarbetade
metoden under sommaren 2015 och analysera och utvärdera detta under
hösten 2015 för att förfina metoden inför 2016.
Genomföra ett mobiliseringsarbete bland besöksnäringsföretag i syfte att
utveckla exportmognaden på Gotland
Detta kan innefatta analyserar av kompetensutvecklingsbehov samt förslag till
uppläggning av kompetensutvecklingsinsatser GFB kommer att samverka med
Gotlands Idrottsförbund och SISU Idrottsutbildarna i detta arbete då stor del
av dessa insatser även kommer att behöva utvecklas inför det stora
internationella idrottsevenemanget, NatWest Island Games
Ta ansvar för att samla och samordna besöksnäringens insatser inom ramen
för projektet kring kryssningskajen och kyssningsbesökarna inför 2018.
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Kostnads- och tinansieringsbudget
Kostnader
Egen personal
Köpta tjänster/konsulter
Investeringar
Övriga kostnader
Summa kostnader

2015
Totalt
2016
337500
846000 1 183500
200000
485000
285000
30000
90000
60000
32500
41500
9000
600000 1200000 1800000
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Region Gotland, anslag 1:1
Privat medfinansiering
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900000
900000
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300000
300000
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600000
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Bedömning

Projektet syftar till att skapa en ökad samverkan i den godändska
besöksnäringen och skapa en organisation som spänner över de olika
branscher som ingår i besöksnäringen. Projektet överensstämmer väl med de
utvecklings tankar avseende klusterutveckling som finns i det näringspolitiska
programmet. På längre sikt skapar projektet förutsättningar för en effektivare
samverkan mellan näringslivet och det offentliga för att nå de i Vision Godand
2025 uppsatta målen ökad befolkning, ökat antal besökare och fler
företagsetableringar.
Ledningskontoret anser att projektet väl överensstämmer med de ambitioner
Region Godand har för att utveckla Godand till ett attraktivt resmål året runt.
Vidare att det är viktigt att näringslivet och det offentliga samverkar på ett
effektivt sätt i större utvecklingsfrågor för att nå uppställda mål.
Ledningskontoret föreslår därför regionstyrelsen att bevilja finansiering av
projektet.
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Åsa Högberg

Datum 2015-03-02

Regionstyrelsen

Uppförandekod Upphandling Region Gotland
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige
Region Gotland antar Sveriges regioners och landstings uppförandekod för
leverantörer

Bakgrund
Region Gotland anslöt sig till nätverket Socialt ansvarstagande i offentlig
upphandling 2010. Nätverket har till syfte att verka för att de varor och tjänster som
köps in av regioner och landsting är producerade under hållbara och ansvarsfulla
förhållanden.
Nätverket tillhandahåller verksamhetsstöd till samtliga landstings och regioners
upphandlingsverksamhet. Man tillhandahåller regional expertkompetens, samordning
och vägledning för verksamhetsstödjande processer samt stöd för styrning och
utveckling. Region Gotland har en kontaktperson som är vägen in i den egna
verksamheten. Nätverket har en nationell samordnare som arbetar ut mot
regionerna/landstingen.
Nätverket genomför ett antal revisioner inom olika områden. Under 2015 är planen
att göra revision inom avtalsområdena textilier, handskar, läkemedel och IT. Resultat
av revisionerna kommuniceras till deltagande regioner/landsting.
Nätverket har tagit fram en uppförandekod som alla landsting och regioner som är
medlemmar kan ansluta sig till.

Bedömning
Ledningskontoret anser att arbetet i närverket är viktigt och ligger i linje med
regionens arbete med att upphandlingar ska ske etiskt, socialt och ekonomiskt
ansvarsfullt. Förvaltningen rekommenderar att regionfullmäktige antar
uppförandekoden.
Ledningskontoret

Per Lindskog

tf regiondirektör

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 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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Bilagor:

Ärendenr

Uppförandekod Region Gotland
Broschyr Hållbar upphandling för en hållbar utveckling

RS 2015/127
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Ledningskontoret

Handlingstyp Bilaga 1

Äsa Högberg

Uppförandekod

Datum 2015-03-02

Uppförandekod för leverantörer
Sveriges regioner och landstings uppförandekod för leverantörer
Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god
och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och kollektivtrafik. Det är viktigt
för oss att bedriva vår verksamhet så att den främjar en hållbar utveckling. I
enlighet med det vill vi verka för att de varor och tjänster som köps in är
producerade under hållbara och ansvarsfulla förhållanden.
Vi förväntar oss att leverantören respekterar uppförandekoden och att de gör sitt
yttersta för att uppnå kraven inom den egna organisationen och i leverantörskedjan.
Detta bör ske genom dialog, transparens och ett öppet samarbete mellan Sveriges
regioner och landsting och leverantören, vilket gynnar båda parter.
Varor och tjänster som levereras till Sveriges regioner och landsting ska vara
framställda under förhållanden som är förenliga med:
•

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)

•

ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29,87,98,100, 105,111,138 och 182

•

FN:s barnkonvention, artikel 32

•

det arbetarskydd
tillverkningslandet

•

den arbetsrätt,
inklusive
lagstiftning om
minimilön,
socialförsäkringsskydd som gäller i tillverknings landet.

•

den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet

•

FN:s deklaration mot korruption

och

den

arbetsmiljölagstiftning

som

gäller

och

det

FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)
Leverantören ska stödja och respektera mänskliga rättigheter

Leverantörer har ett ansvar for att respektera och främja de mänskliga rättigheterna
både inom den egna verksamheten och i leverantörskedjan.
Leverantören ska försäkra sig om att den inte medverkar, direkt eller indirekt, till
kränkningar av mänskliga rättigheter. Detta inkluderar även då leverantören
underlåter att ställa frågor om kränkningar av de mänskliga rättigheterna eller drar
nytta av kränkningar som begås av någon annan.

Besöksadress Visborgsallen 19

Bankgiro 339-8328

Postadress SE-621 81 Visby

Postgiro 1897 50-3

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

Org. nr. 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

118
Ledningskontoret
Region Gotland

Leverantören ska ha rutiner för att utvärdera risken för att de genom sm
verksamhet medverkar till kränkningar av de mänskliga rättigheterna.

Internationella Arbetsorganisationens (IlO) åtta kärnkonventioner
om grundläggande principer och rättigheter i arbetslivet och FN:s
barnkonvention
Ingen förekomst av barnarbete (IlO 138 och 182, FN:s barnkonvention artikel
32)

Med barnarbete avses all ekonomisk aktivitet som utförs aven person i skolpliktig
ålder eller yngre. Ingen arbetstagare får vara under 15 år (eller 14 år om den
nationella lagstiftningen tillåter detta), eller yngre än minimiåldern för arbete, om
denna ålder överstiger 15 år.
Ungdomar mellan 15 och 18 år får arbeta med icke-farliga arbetsmoment, under
förutsättning att de uppnått legal ålder för att arbeta samt har fullgjort nationell
skolplikt.
Om barnarbete upptäcks ska leverantören agera utifrån barnets bästa samt hitta
lämpliga lösningar i samråd med barnet och barnets familj.
Ingen förekomst av tvångsarbete (IlO 29 och 105)

Med tvångsarbete avses arbete eller ijänster som utförs genom hot om straff eller
liknande och som inte utförs på frivillig basis. Tvångsarbete, inklusive slavarbete,
kontraktsarbete eller ofrivilligt fångelsearbete ska inte förekomma. Allt arbete ska
vara frivilligt, och arbetstagaren ska ha rätt att sluta sitt arbete efter en rimlig
uppsägningstid.
Ingen förekomst av diskriminering och trakasserier (IlO 100 och 111)

Med diskriminering avses åtskillnad av arbetstagare som inte grundar sig på
meriter eller kvaliteter, utan innebär särbehandling på osakliga grunder.
Leverantören ska verka för mångfald och lika möjligheter i verksamheten.
Diskriminering på grundval av etnisk tillhörighet, kön, civilstånd, graviditet,
religion, socialt eller etniskt ursprung, nationalitet, funktionsnedsättning, politiska
åsikter, fackligt engagemang eller sexuell orientering får inte förekomma.
Med trakasserier avses när arbetstagare utsätts för hård eller omänsklig behandling,
däribland sexuella trakasserier eller någon form av psykisk eller fysisk
bestraffning. Det får inte förekomma trakasserier i verksamheten.
Föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar (IlO 87 och 98)

Med föreningsfrihet och kollektiva förhandlingar avses formaliserade och/eller icke
formaliserade samarbeten för att främja och försvara egna intressen i arbetslivet
och i förhållandet mellan arbetsgivare och arbetstagare. Leverantören förväntas
erkänna och respektera arbetstagares (och arbetsgivarens) rätt att organisera sig,
ansluta sig till organisationer de själv önskar delta i, samt rätten att förhandla
kollektivt. I länder där föreningsfriheten är begränsad eller under utveckling, ska
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leverantören medverka till att anställda får möta företagsledningen för att diskutera
löne- och arbetsvillkor utan negativa konsekvenser.

Lagstiftn i ng
Leverantören måste minst uppfylla lokala lagar och föreskrifter i de länder där de
bedriver sin verksamhet.
löner och arbetstider

Lön ska betalas direkt till arbetstagaren på överenskommen tid och till fullo.
Leverantören ska verka för att levnadslöner betalas till de anställda, och får i inget
fall betala mindre än den nationellt/lokalt lagstadgade minimilönen.
Övertidsersättning ska betalas ut och tydligt specificeras i lönebeskedet.
Arbetstagarna ska ha minst en vilodag i veckan. Veckoarbetstiden får inte överstiga
de lagliga gränserna eller 60 timmar i veckan, inklusive övertid.
Ledighet, inklusive semester, helgdagar, sjukledighet och föräldraledighet ska
ersättas i enlighet med nationell lagstiftning.
Arbetsmiljön ska vara säker och hygienisk (IlO 155 och 170)

Med säker och hygienisk arbetsmiljö avses att arbetstagaren skall, då den befinner
sig på en plats som arbetsgivaren har direkt eller indirekt kontroll över, garanteras
att vara fri från eller skyddas mot förhållanden som kan utgöra en fara för
arbetstagarens fysiska och/eller psykiska hälsa. Arbetstagaren som arbetar i
leverantörens verksamhet ska erbjudas en säker och hälsosam arbetsmiljö där
förebyggande åtgärder, som minimerar skador och hälsorisker ska vidtas.
Anställda ska få utbildning om de eventuella hälsorisker som arbetet kan medföra,
inklusive brandsäkerhet, farliga arbetsmoment och första hjälpen. Arbetsgivaren
ska, så långt det är möjligt, tillhandahålla relevant skyddsutrustning och se till att
information om hälsa och säkerhet finns lättillgänglig på arbetsplatsen.
Nödutgångar ska vara tydligt markerade och upplysta och får inte vara blockerade.
Utrymningsövningar och testning av brandlarm ska genomföras regelbundet.

Miljö
Leverantörer ska bedriva sin verksamhet med hänsyn till miljön och följa lokal och
nationell miljölagstiftning. Genom att ha rutiner för att identifiera, mäta och följa
upp sin miljöpåverkan ska leverantören arbeta med att ständigt förbättra sin
miljöprestanda och minimera resursförbrukning och utsläpp. Leverantören ska
sträva mot ett livscykelperspektiv avseende miljöpåverkan från produkter och
tjänster, och ska ställa miljökrav på underleverantörer.
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FN:s deklaration mot korruption
Leverantören ska inte direkt eller indirekt erbjuda eller ge otillbörlig betalning eller
annan ersättning till någon person eller organisation i syfte att erhålla, behålla eller
styra affårer eller få annan otillbörlig fördel inom ramen för sin verksamhet.
Leverantören ska inte direkt eller indirekt begära eller acceptera någon form av
otillbörlig betalning eller annan ersättning från tredje part som kan påverka
objektiviteten vid affårsbeslut.

Efterlevnad
Öppenhet i leverantörskedjan krävs för att kunna garantera att uppförandekoden
efterlevs. För att kunna följa upp detta kommer Sveriges regioner och landsting att
göra särskild avtalsuppföljning vad gäller Uppförandekod för leverantörer, begära
in dokumentation, utföra revisioner på plats, granska och godkänna åtgärdsplaner
och kontrollera implementeringen av dessa. Leverantörer uppmanas att vidta
lämpliga åtgärder för att innehållet i denna uppförandekod implementeras i den
egna verksamheten liksom i leverantörskedjan.

Uppdatering
Denna uppförandekod kommer att uppdateras om och när det är relevant. För mer
information om Sveriges landstings och regioners åtaganden se hems idan
www.hållbarupphandling.se.

Rapportera Överträdelser
Brott mot uppförandekoden kan rapporteras på något av följande sätt.
Mail: coc.lsf@sll.se
Post: Compliance
Avdelningen Upphandling
Fleminggatan 20, 2 tr
Box 22550
104 22 Stockholm
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Hållbar upphandling
för en hållbar utveckling

Hållbar Upphandling
Sveriges regioner och landsting ansvarar för att alla invånare har tillgång till en god och väl fungerande hälso- och sjukvård, tandvård och
kollektivtrafik. Tillsammans upphandlar vi produkter och tjänster till
ett belopp om ca 120 miljarder kronor om året. Sveriges Landsting
och regioner arbetar för en hållbar utveckling och i enlighet med det
verkar vi för att de produkter och tjänster som köps in är framställda
under hållbara och ansvarsfulla förhållanden. Många av de produkter
som upphandlas framställs hos underleverantörer i fattiga länder där det
finns risk att mänskliga rättigheter och trygga arbets- och levnadsvillkor
åsidosätts. Därför måste vi ta ett eller flera steg bakåt i produktions
kedjan och kontrollera att även våra leverantörers underleverantörer
följer kraven. Genom att ställa sociala och miljömässiga krav i upp
handling, och genom att noggrant följa efterlevnaden, bidrar hållbar
upphandling till en hållbar utveckling.

Instrumenttillverkning
Timanställd tvätteriarbetare som villar i
skuggan av torkande tvätt i väntan på att nästa i Pakistan.
färgbad skall bli färdigt. Tirrupur Indien
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Våra krav
Sveriges regioner och landstings gemensamma uppförandekod för leverantör omfattar all upphandling av varor och tjänster. Varor och tjänster
som levereras till oss ska vara framställda under förhållanden som är
förenliga med:
• FN:s allmänna förklaring om de mänskliga rättigheterna (1948)
• ILO:s åtta kärnkonventioner nr 29, 87, 98, 100, 105, 111, 138 och 182
• FN:s barnkonvention, artikel 32
• Det arbetarskydd och den arbetsmiljölagstiftning som gäller i
tillverkningslandet
• Den arbetsrätt, inklusive lagstiftning om minimilön, och det socialförsäkringsskydd som gäller i tillverkningslandet
• Den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet
• FN:s deklaration mot korruption
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Ett nationellt samarbete
Sedan 2010 samarbetar samtliga landsting och regioner i ett nationellt
arbete med hållbar upphandling. Många leverantörer levererar varor och
tjänster till samtliga regioner och landsting och vi ser stora fördelar med
att upphandlingsorganisationerna samverkar nationellt.
•
•
•
•
•

Vi utvecklar gemensamma rutiner
Vi har antagit en gemensam uppförandekod
Vi genomför nationella uppföljningar och delar resultat
Vi skapar transparens
Vi följer likabehandlingsprincipen och skapar en rättvis konkurrens

En nationell organisation finns med ansvariga personer vid respektive
landsting och region och arbetet finansieras gemensamt. Vårt gemensamma uppföljningsarbete hålls ihop av ett nätverk av kontaktpersoner
från Sveriges landsting och regioner vilka till sin hjälp har en nationell
samordnare som är länk mellan nätverket och en styrgrupp i vilken den
nationella samordnaren ingår.

Styrgrupp
Nationell Samordnare

Expertgrupp

Kontaktpersoner

Vill du komma i kontakt med ansvarig person vid ditt landsting/region?
Gå in på www.hållbarupphandling.se.
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Så här arbetar vi med hållbar upphandling
1. Gemensam uppförandkod
Vår uppförandekod är gemensam
i samtliga landsting och regioner.

2. Kontraktsvillkor

Uppförandekod
Åtgärdsplan

Kontraktsvillkor

Uppförandekoden översätts sedan till
Uppföljning
kontraktsvillkor där leverantören förväntas Eventuell revision
ha rutiner för att säkerställa att produktionen av de varor och/eller tjänster som
levereras sker under sådana förhållanden som är förenliga med kraven.

3. Uppföljning
Expertgruppen, i samverkan med styrgruppen, kommer år från år att
bestämma vilka avtalsområden som ska följas upp. Aktuella fokus
områden för uppföljning tas fram genom arbete med riskanalyser där
hänsyn bland annat tas till:
•
•
•
•

Identifiering av leverantörskedjor
Identifiering av produktionsprocess
Produkt- eller tjänsteområdets storlek
Kartläggning av grundläggande villkor för arbetet i olika
geografiska regioner
• Kartläggning av kända arbetsmiljö risker i produktion av vara
• Kända tidigare problem
Vi tillhandahåller ett nätbaserat uppföljningsverktyg, Uppföljnings
portalen (www.uppföljningsportalen.se) och vid avtalsstart registrerar
landstinget/regionen avtalet och leverantörerna förväntas svara på fyra
grundläggande frågor.

5

Landsting och regioner med aktuella avtal ombeds utföra avtalsuppföljning
och våra leverantörer gör en självskattning över sin produktionskedja och
besvarar ett antal frågor. Svaren analyseras och i kontakt med leveran
tören kommer vi överens om korrigeringar eller förebyggande åtgärder
som måste vidtas. Leverantören får en sammanställning över resultatet.
Avtalsuppföljning kan leda till revision.

4. Revision
Ett antal stickprover görs varje år då en fysisk revision i överenskommelse
med aktuell leverantör, görs på plats i produktionen. De förbättringsåtgärder som identifieras, ska åtgärdas av leverantör inom skälig tid.
Därefter delas rapporten till övriga landsting.
Vi följer upp att åtgärderna genomförs.

Kemikalier på färgeri,
Tiruppur Indien.
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En av byborna utanför Hyderabad, Indien
framför den sjö som tidigare användes för
bevattning och som nu är förgiftad efter utsläpp från bland annat läkemedelsindustrin.

Våra krav spelar roll
Avtalsuppföljningar som gjorts:
Textilier, Instrument och handskar
Handskar, Operationsartiklar, Förbandsmaterial och Laparaskopi
OP textilier och IT

Avtalsuppföljningarna har lett till att följande
revisioner har utförts:
Instrument och textilier
Handskar
Förbandsmaterial
IT-produkter och Operationstextilier
Revisionsrapporter finner du på www.hållbarupphandling.se

Regioner och Landsting – Nätverk
Vi samarbetar kring hållbar upphandling:
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Jämtlands läns landsting
Landstinget Blekinge
Landstinget Dalarna
Landstinget Gävleborg
Landstinget i Jönköpings län
Landstinget i Kalmar län
Landstinget i Uppsala län
Landstinget i Värmland
Landstinget i Östergötland
Landstinget Kronoberg
Landstinget Sörmland

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Landstinget Västernorrland
Landstinget Västmanland
Norrbottens läns landsting
Region Gotland
Region Halland
Region Skåne
Stockholms läns landsting
Västerbottens läns landsting
Västra Götalandsregionen
Örebro Läns Landsting

7

Vill du veta mer?
Här hittar du information om du vill veta mer om oss och
vårt arbete med hållbar upphandling för en hållbar utveckling:
• Sveriges regioner och landstings uppförandekod
för leverantörer; http://www.hållbarupphandling.se/index.
php/dokument/category/3-hallbar-upphandling
• Uppföljningsportalen; http://www.uppfoljningsportalen.se/
• www.hållbarupphandling.se
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/128
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Äsa Högberg

Datum 21 maj 2015

Regionstyrelsen

Revidering upphandlingspolicy och riktlinjer
förslag till beslut
Regionstyrelsen föreslår region fullmäktige att anta den reviderade
upphandlingspolicyn.
Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige att uppdra åt regionstyrelsen att meddela
riktlinjer utifrån denna policy.

Bakgrund
Revidering av upphandlingspolicyn har gjorts utifrån ett par förändringar.
Beloppsgränsen för direktupphandlingar är ändrad, policyn innehåller nu ingen
beloppsgräns.
Ett avsnitt om samordnad upphandling har tillkommit då det är en form som blivit
vanligare.
Bedömning
Upphandlingspolicy och riktlinjer ska revideras då behov uppstår. Ledningskontoret
har reviderat upphandlingspolicyn och riktlinjerna utifrån ovanstående förändringar.

Ledningskontoret

Per Lindskog

tf regiondirektör

Bilagor:

Upphandlingspolicy för Region Gotland
Riktlinjer för upphandling för Region Gotland

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 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

1 (1)
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Upphandlingspolicy för Region Gotland
Mål
Upphandling och anskaffning är en strategisk uppgift med ett regiongemensamt intresse.
Uppgiften innebär ett övergripande ansvar för att tillgodose en helhetssyn på materialflöde
och resursanskaffning inom Region Gotland. Målet är att tillgodose regionens behov av varor
och tjänster med rätt funktion och kvalitet till lägsta möjliga totalkostnad omfattande hela
livslängden och med minsta möjliga miljöpåverkan. Upphandling ska ske genom samverkan
och koncernnyttan ska beaktas vid varje upphandlingsärende.

Konkurrens
All upphandling ska göras med utnyttjande av konkurrensmöjligheter. Förfrågningsunderlag
ska i möjligaste mån utformas på ett sådant sätt att även små och medelstora företag har
möjlighet att konkurrera om regionens uppdrag. För att sprida information om Region
Gotlands upphandlingar, ska kompletterande annonsering ske när det är lämpligt.
Förhandsannonsering ska ske på regionens hemsida när det är möjligt. För att underlätta för
små och medelstora företag att lämna anbud ska centrala upphandlingsfunktionen regelbundet
hålla informationsträffar om upphandling riktade till företag.

Miljö, etiska och sociala krav
Regionen ska verka för en god livsmiljö och en långsiktig hållbar utveckling genom att, när
det är lämpligt, välja varor och tjänster som är miljöanpassade både med avseende på den
yttre miljön och på arbetsmiljön samt tar hänsyn till etiska och sociala krav. Region Gotlands
övergripande miljöpolicy ska beaktas. Särskilda mål och strategier rörande miljökrav vid
upphandlingar och inköp ska följas.
Krav på social och etisk hänsyn ska beaktas i upphandlingsarbetet.

Ramupphandling
Regionstyrelsen har övergripande ansvar för att tillgodose en helhetssyn på materialflöde och
resursanskaffning och har ansvar för regionens övergripande ramavtal. Ramavtal ska alltid
tecknas för varor och tjänster som nyttjas regelbundet av verksamheter inom regionen. Region
Gotlands medarbetare och nämnder är skyldiga att känna till och använda de ramavtal som
finns.

Samordnad upphandling
Samordnad upphandling används då två eller flera nämnder samordnar upphandling, men det
inte avser en ramupphandling. Regionstyrelsen ansvarar för upphandlingen. Avtal tecknas för
Region Gotland. Det ligger på berörda nämnder att komma överens om vilken nämnd som ska
vårda ingånget avtal.

Direktupphandling
Direktupphandling får endast användas då ramavtal saknas. Direktupphandling ska ske enligt
de regler som gäller och varje nämnd ska ha ett tydligt regelverk som beskriver hur och av
vem direktupphandling ska utföras inom nämndens ansvar.
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Regionstyrelsens ansvar
Regionstyrelsen ansvarar för och beslutar om upphandling som berör hela regionens behov,
upphandling av ramavtal och samordnade upphandlingar. Beslutsrätten kan delegeras till
tjänsteman på ledningskontoret med rätt att vidaredelegera.

Nämnds ansvar
Nämnd ansvarar för och beslutar om upphandling som berör endast nämndens egen
verksamhet eller behov inom nämndens förvaltningsområde. Beslutsrätten kan delegeras till
förvaltningschef med rätt att vidaredelegera. Avtal tecknas för Region Gotland. Centrala
upphandlingsfunktionen kan på uppdrag stödja upphandlingsarbetet.

Upphandlingskompetens
Regionstyrelsen svarar för att det inom Region Gotland finns en central upphandlingsfunktion
med upphandlingskompetens. Upphandlingsfunktionen ska samordna och effektivisera
regionens samlade inköp för att sänka den totala kostnaden. Centrala upphandlingsfunktionen
har rätt att väcka ärende om upphandling hos regionstyrelsen eller nämnd.

Information till regionstyrelsen
Regionstyrelsen ska informeras om upphandlingar av särskild betydelse eller när
upphandlingsprinciper av större vikt frångås i jämförelse med tidigare upphandlingar.

Riktlinjer
Regionfullmäktige uppdrar åt regionstyrelsen att meddela riktlinjer utifrån denna policy.
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Riktlinjer utifrån Region Gotlands upphandlingspolicy
Organisation
1.

Det strategiska upphandlingsansvaret i Region Gotland ligger inom ledningskontoret.

2.

Inom regionen finns en central upphandlingsfunktion med upphandlingskompetens.
Upphandlingsfunktionen ska bevaka behov av upphandling och verka för att teckna ramavtal
för varor och tjänster som nyttjas regelbundet av verksamheter inom regionen.
Upphandlingsfunktionen ska också utveckla och tillhandahålla en effektiv
upphandlingsprocess samt informera och utbilda internt och externt inom
upphandl ingsområdet.

3.

I varje upphandling ska finnas ett inköpsråd. Inköpsrådet utgörs av representanter från
nämnderna och sätts samman inför varje upphandling. Nämnderna ska utse kompetenta
deltagare med mandat att ställa verksamhetskrav och tillvarata nämndens behov. Utöver
ansvaret för att ta fram relevanta produktkrav ska inköpsrådet även beakta miljömässiga,
etiska och sociala hänsyn.

4.

Regionstyrelsen fastställer krav på det som ska upphandlas vid regionens övergripande
ramavtal. Upphandlingsfunktionen ansvarar för att dessa upphandlingar genomförs enligt
gällande lagstiftning och Region Gotlands policy. Den centrala upphandlingsfunktionen
ansvarar även för arkivering, central implementering, underhåll och uppföljning.

5.

Samordnade upphandlingar initieras av berörda nämnder, men handläggs av centrala
upphandlingsfunktionen. Upphandlingsfunktionen ansvarar för att dessa upphandlingar
genomförs enligt gällande lagstiftning och regionens policy. Berörda nämnder
överenskommer om vilken nämnd som ansvarar för arkivering, implementering, underhåll och
uppföljning.

6. Nämnd som genomför upphandling som enbart berör nämndens eget verksamhetsområde
fastställer krav på det som ska upphandlas och ansvarar för att upphandlingen genomförs
enligt gällande lagstiftning och regionens policy. Den ansvarar också för arkivering,
implementering, underhåll och uppföljning av upphandlingen. Nämnden utser ansvarig för
upphandlingsfrågor inom sitt förvaltningsområde.

Förhållningssätt
7.

Inför varje upphandling ska en anpassad nulägesanalys och behovsprövning göras.
Upphandling ska inte startas innan det verkliga behovet är fastställt.

8.

All upphandling ska ske enligt gällande lagstiftning. Leverantörer ska behandlas på ett
likvärdigt och icke-diskriminerande sätt. Upphandlingar ska genomföras på ett öppet sätt.
Principerna om ömsesidigt erkännande och proportionalitet ska iakttas. Dessa principer gäller
även vid direktupphandling.

9.

Region Gotlands företrädare ska uppträda på ett affårsetiskt korrekt sätt. Företrädare som
deltar eller har insyn i ett upphandlingsärende får inte ha engagemang som står i konflikt med
regionens intressen i det ärendet.

Miljö, etiska och sociala krav
10. Regionen ska i sin upphandlingsverksamhet sträva efter att upphandla varor och tjänster som
bidrar till en god livsmiljö, en långsiktigt hållbar utveckling och minskad negativ
miljöpåverkan. Region Gotlands miljöprogram anger att när det finns nationella system för att
ställa miljökrav i offentlig upphandling ska dessa användas (fn Miljöstyrningsrådets kriterier
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se www.msr.se). Inköpsråden svarar för att relevanta energi- och miljökrav ställs i
förfrågningsunderlagen och ska, när så är påkallat, involvera regionens eko strateger för att
utforma dessa krav i upphandlingen. I upphandlingen vägs alla ställda krav ihop till en
helhetsbedömning. Förväntad miljövinst ska således vägas mot utsikten av lägre pris,
förbättrad prestanda eller annan önskad vinst till följd av upphandlingen. Även transporter
som uppstår som följd av upphandlingen ska beaktas i syfte att säkerställa minsta möjliga
miljöpåverkan.
11. Krav på sociala och etiska hänsyn ska beaktas så långt möjligt i upphandlingsarbetet. Vad

gäller social hänsyn ska antidiskrimineringsklausuler och särskilda villkor såsom krav
på meddelarfrihet och kollektivavtalsliknande anställningsförhållanden gälla.
12. Regionens upphandlare ska i första hand arbeta med samarbetspartners i gemensamma

upphandlingar (statliga upphandlingar, SKL Kommentus, större landsting mfl), främst
för att få del av det omfattande och kostsamma uppföljningsarbete som krävs.
13. Region Gotland är medlem i nätverket Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling.

Styrning och uppföljning
14. Regionens anskaffningsprocess ska präglas av helhetstänkande. Uppföljning är en central del i
styrningen. Upphandlingsrådet ska verka för en effektiv samordning av regionens
anskaffningsbehov, följa köpmönster samt bevaka utvecklingen inom upphandlingsområdet.
Rådet ska vara boll plank till upphandlingsenheten i planeringen av upphandlingar de närmaste
åren och i att definiera nya avtalsområden. Rådet ska arbeta för standardisering och
samordning av volymer för att uppnå bättre kostnadseffektivitet. Rådet ska också verka för att
stärka kompetensen i upphandlingsfrågor inom regionens verksamheter.
15. Vid anskaffning bör egenfinansiering och avtalsformen köp väljas. Hyra, hyrköp eller leasing
bör undvikas.
16. Avtal som tecknas utan hjälp av centrala upphandlingsfunktionen ska anmälas till
upphandlingsfunktionen och avtalet ska göras tillgängligt i regionens gemensamma databas.
17. Upphandlingsprocessen ska kvalitetssäkras. Detta sker genom att använda elektroniska system
såsom upphandlingsstöd och e-handelssystem.
18. Upphandlingsfunktionen ska utveckla uppföljningen och utvärderingen av de inköp och
upphandlingar som görs. Målet är att öka avtalstroheten genom att underlätta för användarna
att beställa varor och tjänster, till exempel med hjälp av systemstöd. Ökad avtalstrohet ger
större intresse från leverantörernas sida att delta i regionens upphandlingar, större volymer och
därmed bättre priser, vilket tillsammans bör minska totalkostnaden för regionen. Uppföljning
för att säkra att leverantörerna följer slutna avtal ska också ske.
19. Upphandlingsfunktionen ska analysera vad som köps, avtal, kvalitetsutfall, besparingar och
leverantörsmarknaden för att därigenom kunna driva ständiga förbättringar av
upphandlingsprocessen. Upphandlingarnas betydelse för verksamheternas resultat ska
analyseras av respektive nämnd.
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Ledn i ngskontoret

Ärendenr RS 2015/35
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Lisa Stark

Datum 27 maj 2015

Regionstyrelsen

Projekt Sommarnatt - ansökan frän Röda Korset,
humanitärt stöd till EU-medborgare utan egen
försörjning
Förslag till beslut
•

Röda Korset beviljas ekonomiskt stöd med 210 tla: för humanitärt stöd och
samordning till EU-medborgare som saknar boende och försörjning på
Gotland. Stödet förutsätter att Röda Korset åtar sig att leda och samordna
detta stöd, inklusive att ansvara för övernattningsplats. Stödet avser insatser
till och med 2015-12-31. Medel anvisas ur regionstyrelsens budget.

Bakgrund
Under 2014 samlades frivilligarbetare för att samordna det humanitära stödet till EUmedborgare som beftnner sig på Gotland för att bidra till försörjning av
hemmavarande familjer. Röda Korset åtog sig i januari 2015 att samordna stödet
genom det som kom att kallas Projekt Vinternatt. En samordnare har anställts för att
leda och samordna det humanitära stödet. Regionstyrelsen beslutade om ett
projektstöd med 100 tIa: för insatser under det första halvåret 2015. (RS 2015-01-29,
§ 22).
I styrgruppen för projekt Vinternatt ingår förutom Röda Korset även Svenska
kyrkan, Visby Stadsmission och Rädda Barnen samt representanter för nätverket
Solidaritet Gotland. Region Gotland representeras i styrgruppen av regionrådet Saga
Carlgren. Visby Stadsmission har hyrt ut sin fastighet på Axelsro till projekt
Vinternatt till och med 15 maj för att möjliggöra boende under årets kalla månader.
Nu avser Stadsmissionen att använda fastigheten på annat sätt under sommaren
varför boende saknas från och med 15 maj.
En ansökan om organisationsstöd om 210 tIa: har lämnats in från Röda Korset för
att möjliggöra fortsatta humanitära insatser i form av tillfällig camping sommartid
samt fortsatt ledning och samordning av arbetet. Av ansökan framgår att Röda
Korset bedömer att den totala kostnaden för perioden juli - december beräknas till
ca 350-400 tkr, under förutsättning av att hyran för den tillf.:'illiga campingen sätts till
10 tla: i månaden. Röda Korset planerar även att inför hösten arbeta för att engagera
såväl företag som organisationer för att bidra till ftnansiering av de humanitära
insatserna.

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postad ress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

1 (2)
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Region Gotland
Ledningskontoret

Ärendenr

RS 2015/35

Bedömning
Ledningskontoret bedömer att Röda Korsets samordning varit avgörande för att de
humanitära insatserna har fungerat väl under vintern och våren. Samordnat
humanitärt stöd och tät kontakt med besökarna har sannolikt bidragit till att
förebygga olovlig camping, slitningar och konflikter inom gruppen samt mellan
besökarna och gotlänningarna. Samtidigt har insatserna troligen bidragit till att antalet
besökare varit relativt konstant. I det akuta läget när Visby Stadsmission avslutat det
tillfålliga boendet vid Axelsro, har Röda Korset sagt sig villiga att ansvara för en
lösning med tillfållig camping. Regionen hart genom teknikförvaltningen snabbt
iordningställt utrymme för hygien och matlagning vid det så kallade RU-lägret på
Vis borg. Under förutsättning av att Röda Korset åtar sig att fortsätta leda och
samordna det humanitära stödet till EU-medborgare som fmns på Gotland utan egen
försörjning eller bostad, kan ekonomiskt stöd med 210 tkr ges till organisationen
Röda Korset för detta ändamål under perioden juli till och med december 2015.

Ledningskontoret

Per Lindskog

tf. regiondirektör

Bilagor:

Bilaga 1 Ansökan om ekonomiskt stöd MIn Röda Korset

Bilaga 2

Exp till:

2 (2)
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2015-05-26

Röda Korset
Gotland
Region Gotland
Regionstyrelsen

Ansökan om stöd.
Refererande till tidigare dialog i denna fråga ansöker Röda Korset Gotland, härmed om medel för
Röda Korsets, med samverkande organisationers, arbete till stöd för de EU migranter som visas på
Gotland och inte själva kan ordna rimliga boendeförhållanden. Vi har sedan december 2014 arbetat
med samordning av alla insatser, kontakter med olika myndigheter, information till berörda samt
samordnat så att alla som vistats på ön haft möjlighet att sova inomhus.
I detta arbete samverkar Röda Korset, Rädda Barnen, Visby Stadsmission, Svenska Kyrkan och
nätverket Solidaritet Gotland med Region Gotland. Röda Korset, Gotland är huvudman för
verksamheten.
Vi har sedan december 2014 drivit Projekt "Vinternatt", med syfte att säkerställa de grundläggande
humanitära behoven hos denna grupp. Projektet harfinansierats genom de samverkande
organisationerna. Kostnaderna för projekttiden dec-14 till o med juni-15 beräknas till ca 300-350 tkr,
Region Gotland har i detta bidragit med 100000 kronor, dvs. ca en tredjedel. Denna insats avslutas
den 30 juni 2015.
Organisationernas önskan är att fortsätta det goda samarbetet med Regionen för att skapa bra
förutsättningar för ett fortsatt bra bemötande och stöd till denna grupp. För att kunna göra detta
behövs fortsatt ekonomiskt stöd, både till samordningstjänsten och till boendekostnaderna.
Vi avser också att under hösten arbeta vidare med att engagera fler delar av samhället för att
samverka för ökad finansiering från flera engagerade företag och organisationer.
Kostnaderna för samordningstjänsten för perioden juli-december beräknas till ca 250 tkr
Kostnaderna för de logi- och sanitetsfaciliteter som anvisats genom Regionens Teknikförvaltning på
ett föredömligt snabbt sätt iordningställts är inte klara. Det som tidigare diskuterats med
regionledningen är en kostnad på ca 10 tkr/månad. Detta skulle i så fall för perioden juli-december
uppgå till ca 60 tkr. Här måste vi dock lämna ett förbehåll i beloppet eftersom vi ännu inte fått någon
prisuppgift eller tecknat något avtal om detta. Till detta kommer de kostnader som varje enskild
samarbetspart har för sina insatser i detta arbete, det kan beräknas till ca 50 -100 tkr.
Den totala kostnaden för denna insats för perioden juli-dec 2015 uppgår således till ca 350-400 tkr
Röda Korset Gotland som företrädare för detta arbete ansöker nu om stöd med 150 tkr för
samordningen samt för logi kostnaderna med preliminärt 60 tkr dvs. totalt ca 210 tkr.
Pengarna utbetalas till vårt bankgirokonto 821-6095, ange "Sommarnatt".
Med vänliga hälsningar

(jÖYarv WahlqvtJt"'
Verksamhetschef Röda Korset
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Ledningskontoret

Ärendenr RS 2015/9

1 (2)

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Lisa Stark

Datum 27 maj 2015

Regionstyrelsen

Medborgarförslag. Öppna värmestuga för tiggare
Förslag till beslut
Medborgarförslaget avslås.

Bakgrund
Leifi Jacobsson föreslår att regionen ska överväga att öppna en värmestuga för
tiggare och för andra som behöver värme, mat och trygghet. Vidare föreslår Leifi att
regionen i samarbete med företagare ska orda ett system med insamlingsbössor och
öppna ett konto för att privatpersoner ska kunna ge bidrag till värmestugan.

Bedömning
Enskilda personer som inte kan försörja sig kan ansöka om ekonomiskt bistånd vid
socialförvaltningen. Grundprincipen i svensk lagstiftning är att var och en har ansvar
för att försörja sig själv. Först om en noggrann utredning visar att det är omöjligt kan
socialnämnden besluta om ekonomiskt stöd. Om den sökande är bosatt i en annan
kommun eller ett annat land kan man få akut hjälp med mat och tak över huvudet
under något dygn inför att man sedan får hjälp med biljett för hemresa.
Region Gotland stödjer, genom projektbidrag till Röda Korset, humanitära insatser
till de EU-medborgare som vistas på Gotland och tigger för sin försörjning. Röda
Korset samordnar frivilligarbetet i samverkan med Svenska Kyrkan, Visby
Stadsmission, Rädda Barnen och volontärsnätverket Solidaritet Gotland.
Sedan tidigare stödjer regionen också natthärbärget Birkagården i Visby som drivs av
Visby Domkyrkoförsamling, Röda Korset och Föreningen Vägen - hela människan
med hjälp av volontärer.
Ledningskontoret bedörner att eventuellt humanitärt stöd bör bygga vidare på den
etablerade samverkan med de organisationer som har förutsättningar att organisera
och samordna frivilliginsatser. Därmed bör regionen inte öppna en värmestuga vid
sidan av pågående och planerat stöd till EU-migranter.
Ledningskontoret

Per Lindskog

tf regiondirektör
Bilagor:

Bilaga 1 (notera ocksä pä bilagan)
Bilaga 2

(

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallen 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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Region

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
62181 VISBY

Änr

2015 -01- O7
REGION GOTLAND

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

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

are
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 medborgarfOrslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till intemetpublicering

(8]

O

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

2015-01-0

Adress

VästQötaQatan 10
Visby
E-postadress
leifi .. acobsson
mail.com
Postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2
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Bilaga till Medborgarförslag
Det skall också vara möjligt att prata med olika Företagare på Gotland och sätta
upp bössor så att pengarna går till den tänkta värmestugan, övriga pengar som
blir över kan om så bli fallet fördelas med rekvisition till klädesbutiker etc., på
så vis blir det också en rättvis fördelning av medel till de som behöver.
Detta är ett förslag som skall bära sig själv, det skall inte belasta Regionen
ekonomi mer än till en början, det skall också vara så att folk skall ställa upp
Utan ersättning. Det skall även öppnas ett konto som man kan ge bidrag till på
Olika sätt.
Genom värmestugans försorg skall de som kommer dit med ett bidrag få en
knapp där det står, jag är bidragsgivare till Värmestugan på Gotland.
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Ärendenr RS 2015/351
Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret
Jan von Wachenfeldt

Datum 22 maj 2015

Regionstyrelsen

Vindkluster Gotland 2015
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar, efter inkommen ansökan, att avsätta 250 000 kr
genom anslag av 1:1- medel för regionala tillväxtåtgärder för rubricerade
l-årsprojekt. Beslutet gäller under förutsättning att övrig medflnansiering sker
på det sätt som redovisas nedan.
Bakgrund

Regionstyrelsen har sedan tidigare beslutat ställa sig bakom ett förslag till
projektbeskrivning för att på olika sätt utveckla vindkraftutbyggnaden på
Gotland mot bakgrund av de mål som redovisas i översiktsplanen.
Samordningen av de olika aktiviteterna i detta arbete har skett genom en
projektanställd regional vindkraftsamordnare som administrativt varit knuten
till Gotlands Vindkraftproducenter (GVP). Ansökan om medel har gjorts för
ett år i taget.
Under den senaste perioden, 1 juni 2014 till och med 31 maj 2015, erhöll
projektet 250 000 kr (25 %) genom anslag av de medel regionen förfogar över
för regionala tillväxtåtgärder. Övrig flnansiering skedde genom medel från
GVP(25 %) samt 50 % från Energimyndigheten där förutsättningen att få
bidrag från den sistnämnda villkorades aven lika stor medfmansiering.
Arbetet med utveckling av vindkraft på Gotland har pågått under flera år och
har i stort varit mycket framgångsrikt. Samtidigt flnns det ett antal frågor som
måste lösas för att nå den utveckling som är brett politiskt förankrad. Exempel
på sådana frågor är att på olika sätt verka för att en ny kabel till fastlandet för
elöverföring byggs vilket utgör en förutsättning för vindkraftutbyggnaden på
Gotland. En annan komplex fråga som framgångsrikt hanterats är hur
vindkraftutbygganden kan samordnas med försvarets intressen medan frågan
om hur man kan lösa den problematik som rör artskyddsintressena med
tonvikt på örnpopulationen ännu inte fått någon slutgiltig lösning.

Besöksadress Visborgsallen 19

E-post registrator-bn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

~Region

~Gotland
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Mycket har gjorts men det återstår fortfarande mycket att göra för att nå
vindkraftmålen. Detta motiverar en fortsättning på projektet varför GVP har
lämnat in en ny ansökan till Energimyndigheten om motsvarande medel
(500000 kr) för kommande ettårsperiod, 1 juni 2015 till och med 31 maj 2016.
Samma villkor gäller som föregående period alltså att 50 % medflnansiering
krävs där förslaget är att denna skall ske på samma sätt som föregående år, att
GVP och Region Gotland svarar för vardera 25 % (250 000 kr vardera).
Bedömning

Energimyndigheten avser att behandla ansökan inom kort. Myndigheten har
meddelat att man ser positivt på ansökan och därmed antytt att man sannolikt
kommer att bevilja det önskade beloppet på 500 000 kr. GVP har tagit beslut
om sin del (250 000 kr). Ledningskontoret föreslår därför att regionstyrelsen
ställer sig positiv till en fortsättning av projektet och att återstående 250 000 kr
kan anslås genom regionala tillväxtmedel.

Ledningskontoret

Per Lindskog
Tf regiondirektör
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Ärendenr RS 2014/148

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Karl Risp
Cecilia Krook

Datum 9 juni 2015

Regionstyrelsen

Orter för etablering av asylverksamhet
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att den planerade asylverksamheten i första hand
förläggs till Klintehamn, Hemse, Fårösund/Bunge och Garda.
Regionstyrelsen ger ledningskontoret i uppdrag att i samverkan med
Migrationsverket fortsätta planeringen för verkställighet på de prioriterade
orterna.

•
•

Bakgrund

Ledningskontoret har haft i uppdrag att i dialog med Migrationsverket och
Arbetsförmedlingen ta fram ett förslag till en gemensam avsiktsförklaring som
underlag för asylboende och etablering av nyanlända på Gotland. (RS 2014-12-17, §
422) Avsiktsförklaringen tydliggör inblandade parters ansvar och åtaganden som en
asylboendeverksamhet innebär på Gotland.
I avsiktsförklaringen finns reglerat att Migrationsverket hyr fastigheter från Region
Gotland för att bedriva asylverksamhet. Både regionens egna fastigheter och
fastigheter som ägs av privata intressenter kan vara aktuella. Region Gotland avser att
teckna hyresavtal med fastighetsägare för att sedan vidareuthyra till Migrationsverket.
Tillvägagångssätt

I urvalet av aktuella orter har projektgruppen tittat på de orter där Region Gotland
har egna fastigheter som bedömts potentiellt lämpliga att använda som asylboende.
Utöver detta har projektet genom annonsering inhämtat intresse från privata
fastighetsägare.
Utifrån fastigheternas geografiska läge har arbetet fortsatt med att bedöma respektive
orts lämplighet för asylverksamhet. Orterna har bedömts utifrån följande perspektiv:
•
•
•
•
•
•

Skola och förskola
Kollektivtrafik
Mataffär
Landsbygdsutveckling
Kultur och fritid
Idrott

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 2014/148

De personer som ansöker om uppehållstillstånd ska erbjudas en hälsoundersökning.
Ansvaret för denna ligger på sjukvården och inriktningen är att
hälsoundersökningarna ska genomföras av mobila team. Vid en sådan lösning
kommer inte de aktuella orternas primärvårdslösningar att påverkas.
Utöver detta har hänsyn tagits till andra faktorer som kan påverka ortens lämplighet.
Bedömning

Ledningskontorets bedömning grundar sig på den sammanställning av orter där egna
och inkomna objekt är lokaliserade (se bilaga 1).
Orterna Fårösund/Bunge, Hemse och Klintehamn bedöms utifrån framtagna
kriterier som bäst lämpade för asylverksamhet. Därtill bedömer ledningskontoret att
även Garda är en lämplig ort. Det aktuella objektet i Garda ägs av en intressent som
ingår i ett nätverk av företagare med utländsk bakgrund och nätverket har tagit fram
en modell för att aktivt arbeta för en tidig etablering av personer som bor på
asylboendet.

Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Bilagor:

Exp till:

Bilaga 1 Matris över aktuella orter
Bilaga 2 Bedömning av orters lämplighet

2 (2)

Bilaga 1 - Matris över aktuella orter för asylverksamhet
Ort
Fardhem

Platstillgång i
skola/förskola
Förskola & F-6: – oklar
7-9 (Hemse) – god

Fårösund/Bu Förskola och F-9 – god
nge

Garda

Förskola & F-6 –
platsbrist.
7-9 (Hemse) – god

Hemse

Förskola och F-9 – god

Kollektivtrafik
*
31 turer/vecka.
Från Hemse
115 turer per
vecka ytterligare
79 turer/vecka

Mataffär

Landsbygdsutveckling

Kultur och fritid

Idrott

Övriga faktorer

Saknas. 4
km till
Hemse

Positivt, men ingen
utpekad serviceort

Bygdegårdsförening

Fardhem IF
(fotboll)

Närhet till Hemse
skapar förutsättning för
asylverksamhet

Finns

Positivt, en utpekad
serviceort

Bibliotek,
ungdomsgård, Film på
Gotland, Kustateljen

Folkhögskola

9 turer/vecka
20 turer till
Roma eller
Hemse
115 turer/vecka

Saknas

Positivt, men ingen
utpekad serviceort

Bygdegårdsförening

Finns

Positivt, en utpekad
serviceort

Bibliotek med
medborgarkontor,
ungdomsgård,
Hemsegården
(teater/bio)

Gotlands
idrottscenter,
Fårösunds
GOIK
(fotboll),
motionsspår
Garda OK
(orientering &
fotboll), stor
idrottshall
Flertal
idrottsförening
ar, badhus,
idrotts- och
ishall,
motionsspår

Ägaren av aktuellt
objekt har modell för
asylverksamhet och tidig
etablering
Folkhögskola

Katthammarsvik

Förskola (Kräklingbo)
– okänd. F-6
(Kräklingbo) – god. 7-9
(Roma) – platsbrist
Förskola och F-9 – god

33 turer/vecka

Finns

Positivt, en utpekad
serviceort

Bibliotek,
hembygdsförening

Östergarn IK
(fotboll&
tennis)

114 turer/vecka

Finns

Positivt, en utpekad
serviceort

Bibliotek,
ungdomsgård, biograf,
bygdegårdsförening

Roma

Förskola & F-9 –
platsbrist

65 turer/vecka

Finns

Positivt, en utpekad
serviceort

Rute

Förskola (Hellvi) –
okänd. F-9) - god

79 turer/vecka

Positivt, men ingen
utpekad serviceort

Visby

Förskola – platsbrist. F9 – varierande

Saknas. 9
km till
Fårösund
Finns

Bibliotek,
ungdomsgård, Roma
kungsgård,
hembygdsgård
Samlingslokal i Folkets
hus.

Flera
föreningar, en
stor och en
liten idrottshall,
motionsspår
Roma IF (flera
idrotter),
badhus

Främjar inte
landsbygdsutveckling

4 bibliotek, 3
ungdomsgårdar, stort
antal kulturföreningar

Väskinde

Förskola och F-6 –
platsbrist. 7-9
(Solberga) begränsat
med plats

Saknas

Positivt, men ingen
utpekad serviceort

Bygdegårdsförening

Klintehamn

56 turer/vecka

Sammanställd av Cilla Krook & Kalle Risp 2015-06-01
* Enligt sommartidtabell 2015

Aktiv
föreningsverksamhet t.
ex. Klintetraktens
framtid

Saknas
Stort antal
föreningar,
simhall,
idrottshallar,
fotbollsplaner,
motionsspår
VAIS (fotboll),
gymnastiksal

Vid asylverksamhet
konkurrerar detta med
andra grupper.

Ledningskontoret
[Förvaltning]

Bedömning
2015-06-01

Bedömning av orters lämplighet för asylverksamhet
Fardhem
Skola och förskola

Förskola och skola F-6 finns i Fardhem i enskild regi där uppgifter om platstillgång är
oklart. Årskurs 7-9 förläggs till Hemse. Platstillgången på högstadiet är god.
Kollektivtrafik

31 turer/vecka till Visby enligt dagens tidtabell. Ytterligare 115 turer om du kan ta dig
till Hemse.
Mataffär

Mataffär finns.
Landsbygdsutveckling

Att förlägga asylverksamhet till Fardhem skulle främja landsbygdsutvecklingen. Fardhem
är dock inte en av de utpekade serviceorterna på Gotland
Kultur och fritid

Fardhem har en bygdegårdsförening. Övrigt kulturliv finns i Hemse 4 km bort.
Idrott

Fardhem IF är socknens fotbollsklubb.
Övrigt

Fardhem är en liten socken, men närheten till Hemse skapar möjligheter och om
asylverksamhet skulle vara aktuellt i Hemse kan Hemse tillsammans med Fardhem skapa
ett mindre kluster.

Ledningskontoret
Region Gotland

Fårösund/Bunge
Skola och förskola

Förskola och skola F-9 finns i Fårösund. Platstillgången är god för alla årskurser.
Kollektivtrafik

79 turer/vecka till Visby enligt dagens tidtabell. Möjligheterna för att ta sig till och från
Visby får betraktas som relativt sett goda.
Mataffär

Mataffär finns.
Landsbygdsutveckling

Att förlägga asylverksamhet till Fårösund skulle främja landsbygdsutvecklingen.
Fårösund är också en av de utpekade serviceorterna på Gotland.
Kultur och fritid

Ungdomsgård och bibliotek. Film på Gotland och Kustateljén finns i Fårösund.
Idrott

Gotlands idrottscenter (Kustparkshallen och simhall), Fårösunds GOIK (Fotboll)
Motionsspår.
Övrigt

Folkhögskolan skulle kunna vara en positiv faktor för att verka för en etablering på
orten av de personer som får uppehållstillstånd.
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Ledningskontoret
Region Gotland

Garda
Skola och förskola

Förskola och skola F-6 finns i Garda. Årskurs 7-9 förläggs till Högbyskolan i Hemse.
Det råder platsbrist i både förskolan och F-6 har till viss del plats för barn. För årskurs
7-9 är platstillgången god.
Kollektivtrafik

9 turer/vecka till Visby enligt dagens tidtabell. Utöver detta går det 20 turer till Roma
och Hemse som har fler turer till och från Visby Möjligheterna för att ta sig till och från
Visby får betraktas som relativt sett något begränsade.
Mataffär

Mataffär saknas.
Landsbygdsutveckling

Att förlägga asylverksamhet till Garda skulle främja landsbygdsutvecklingen. Garda är
dock inte en av de utpekade serviceorterna på Gotland.
Kultur och fritid

I Garda finns en bygdegårdsförening.
Idrott

Garda OK har både orienterings- och fotbollsverksamhet och en stor idrottshall.
Mervärde

Region Gotland har under en period diskuterat en potentiell asylverksamhet i
pensionatet Ekängen i Garda. Ägaren till Ekängen är engagerad i nätverket Gotlands
Internationella FöretagarFörening (GIFF) som har tagit fram en modell för hur de
skulle dels driva ett asylboende och dels hur de på ett aktivt sätt skulle kunna arbeta med
en tidig etablering av personer som bor på asylboendet.
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Region Gotland

Hemse
Skola och förskola

Förskola och grundskola F-9 finns i på orten och har plats för att ta emot elever.
Kollektivtrafik

115 turer/vecka till Visby enligt dagens tidtabell vilket ger goda möjligheter att ta sig till
och från Visby.
Mataffär

Mataffär finns.
Landsbygdsutveckling

Att förlägga asylverksamhet till Hemse skulle främja landsbygdsutvecklingen. Hemse är
också en av de utpekade serviceorterna på Gotland.
Kultur och fritid

Bibliotek med medborgarkontor och ungdomsgård finns i Hemse. I Hemsegården finns
samlingslokal med teater/bio.
Idrott

Idrottsföreningar, badhus, idrottshall, ishall och motionsspår finns.
Mervärde

Folkhögskolan skulle kunna vara en positiv faktor för att verka för en etablering på
orten av de personer som får uppehållstillstånd.
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Katthammarsvik
Skola och förskola

Förskola finns i Kräklingbo, men platstillgången är inte känd då den är i enskild regi.
Grundskola F-6 finns i också i Kräklingbo och skolan har plats för att ta emot elever.
Årskurs 7-9 förläggs till Roma där tillgång på platser är sämre.
Kollektivtrafik

33 turer/vecka till Visby enligt dagens tidtabell. Möjligheterna för att ta sig till och från
Visby blir därmed relativt sett något begränsade.
Mataffär

Mataffär finns.
Landsbygdsutveckling

Att förlägga asylverksamhet till Katthammarsvik skulle främja landsbygdsutvecklingen.
Katthammarsvik är också en av de utpekade serviceorterna på Gotland.
Kultur och fritid

Bibliotek på orten. En hembygdsförening finns likaså.
Idrott

Östergarn IK har fotbolls- och tennisverksamhet.
Övrigt
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Klintehamn
Skola och förskola

Förskola och grundskola F-9 finns i på orten och har plats för att ta emot elever.
Kollektivtrafik

114 turer/vecka till Visby enligt dagens tidtabell vilket ger förhållandevis goda
möjligheter att ta sig till och från Visby.
Mataffär

Mataffär finns.
Landsbygdsutveckling

Att förlägga asylverksamhet till Klintehamn skulle främja landsbygdsutvecklingen.
Klintehamn är också en av de utpekade serviceorterna på Gotland.
Kultur och fritid

Ungdomsgård finns i skolans lokaler. Bibliotek finns i Donnerska huset. Biograf och en
bygdegårdsförening finns.
Idrott

Flera idrottsföreningar finns på orten. En stor och en liten idrottshall, motionsspår.
Övrigt

Klintehamn har en aktiv föreningsverksamhet i och med bland annat Klintetraktens
framtid som sedan en tid tillbaka fört en dialog med Region Gotland med förhoppning
om att asylverksamhet ska placeras till orten.
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Roma
Skola och förskola

Förskola och grundskola F-9 finns i på men har platsbrist.
Kollektivtrafik

65 turer/vecka till Visby enligt dagens tidtabell vilket ger förhållandevis goda
möjligheter att ta sig till och från Visby.
Mataffär

Mataffär finns.
Landsbygdsutveckling

Att förlägga asylverksamhet till Roma skulle främja landsbygdsutvecklingen. Roma är
också en av de utpekade serviceorterna på Gotland.
Kultur och fritid

Ungdomsgården Amor finns i anslutning till skolan. Bibliotek, Roma kungsgård och en
hembygdsgård finns.
Idrott

Idrottsföreningar (Roma IF och IK Graip med ett flertal idrotter) och badhus finns.
Övrigt
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Rute
Skola och förskola

Förskola finns i Hellvi och är i enskild regi och platstillgången är osäker. Grundskola F9 finns i Fårösund och har plats för att ta emot elever.
Kollektivtrafik

79 turer/vecka till Visby enligt dagens tidtabell vilket ger förhållandevis goda
möjligheter att ta sig till och från Visby.
Mataffär

Mataffär saknas.
Landsbygdsutveckling

Att förlägga asylverksamhet till Rute skulle främja landsbygdsutvecklingen. Rute är dock
inte en av de utpekade serviceorterna på Gotland.
Kultur och fritid

Rute har en samlingslokal i Folkets hus, men i övrigt är det utbudet från Fårösund 9 km
bort som är aktuellt att använda.
Idrott
Övrigt
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Visby
Skola och förskola

Ett flertal förskolor och skolor årskurs F-9 finns. Platstillgången är dålig i förskolan och
varierande för F-6. Skolor som har platser är Gråbo- respektive Terra Nova-skolan.
Kollektivtrafik

Visby är knytpunkten i den gotländska kollektivtrafiken och närheten till de olika
intressepunkterna talar till Visbys fördel.
Mataffär

Flera stora mataffärer medför ett bredare utbud.
Landsbygdsutveckling

Att förlägga asylverksamhet till Visby skulle motarbeta landsbygdsutvecklingen.
Kultur och fritid

Tre ungdomsgårdar, fyra bibliotek, ett stort antal kulturföreningar.
Idrott

Ett stort antal idrottsföreningar, simhall, fotbollsplaner och idrottshallar samt
motionsspår.
Övrigt

Om Visby skulle vara en av de orter på ön som är aktuella för asylverksamhet behöver
hänsyn tas till att aktuella boenden också skulle kunna vara aktuella för andra grupper
såsom studenter eller i viss mån turister.
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Väskinde
Skola och förskola

Förskola och skola F-6 finns i Väskinde. Årskurs 7-9 förläggs till Solbergaskolan. Det
råder platsbrist i både förskolan och F-6 i Väskinde. Solbergaskolan har begränsat med
platser.
Kollektivtrafik

56 turer/vecka till Visby enligt dagens tidtabell. Möjligheterna för att ta sig till och från
Visby blir därmed relativt sett något begränsade.
Mataffär

Mataffär saknas.
Landsbygdsutveckling

Att förlägga asylverksamhet till Väskinde skulle främja landsbygdsutvecklingen.
Väskinde är dock inte en av de utpekade serviceorterna på Gotland
Kultur och fritid

Väskinde har en bygdegårdsförening.
Idrott

Väskinde AIS är ortens fotbollsklubb och en gymnastiksal finns tillgänglig.
Övrigt
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-06-02

Protokoll

BUN § 73

Internremiss. Intresseanmälan för köp av mark, Vänge Hägvalds
1:54
BUN 2015/161

- Regionstyrelsens beslut om återremiss, 2015-04-22., Rs § 116
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-05-22 (ärende direkt till nämnd)

Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Följande yttrande lämnas av nämnden:
Enligt prognoserna ser vi en stor ökning av antalet barn och elever i Vänge skolas
upptagningsområde framöver. Vid en eventuell utökning av förskola eller skola i
Vänge men nya lokaler på skoltomten behöver en del av den aktuella tomten
användas som lekyta och fotbollsplan för skolan. Därför bör Regionen behålla en del
av den aktuella tomten.

Paragrafen förk larades omedelbart justerad.

Regionstyrelsen har återremitterat ärende om försäljning av fastigheten Vänge Hägvalds
1:54 till ledningskontoret för inhämtande av yttrande från barn- och utbildningsnämnden då fastigheten är belägen intill Vänge skola.
Förvaltningen föreslår att föreslagen försäljning tillstyrks under förutsättning av att
eventuella behov av utökade lokaler för för- och/eller grundskolan i Vänge säkerställs.
Av förvaltningens bedömning framkommer att de anser att nämnden bör försäkra sig
om att eventuella framtida behov av utökning av byggnader på skoltomten är möjlig,
och inte äventyras vid en försäljning. Den skolgård som finns idag är 10 000 kvm och
bedöms kunna inrymma ytterligare en byggnad, om behov skulle uppstå. Redan idag är
barn- och elevprognoserna sådana att det eventuellt krävs kompletterande tillfälliga
lösningar för att verksamheten ska rymmas de närmast åren.
Yrk ande
Ordförande, Brittis Benzler, yrkade på att nämnden skulle lämna följande yttrande: ”Enligt
prognoserna ser vi en stor ökning av antalet barn och elever i Vänge skolas
upptagningsområde framöver. Vid en eventuell utökning av förskola eller skola i Vänge
med nya lokaler på skoltomten behöver en del av den aktuella tomten användas som
lekyta och fotbollsplan för skola. Därför bör Regionen behålla en del av den aktuella
tomten.
Ordförande ställde proposition på sitt yrkande och fann att det vunnit bifall.
Expedieras: Regionstyrelsen/ledningskontoret
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/395

Ledningskontoret

Handlingstyp Rapport

Henry Henziger

Datum 2015-06-12

Regionstyrelsen

Månadsuppföljning maj – ledningskontoret samt
politikerorganisationen
Förslag till beslut

Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.

Ledningskontoret – prognos för 2015 efter maj

Prognos helår (mnkr):
Perioden jan-maj (mnkr)

+3,7
+2,2

(föregående prognos +2,4)

Kommentar:

Kontorets budgetavvikelse på årsbasis bedöms för närvarande uppgå till +3,7 mnkr.
Överskottet förklaras av kontorets buffert och till vakanser bland annat på en av
direktörsposterna, samt i övrigt till återhållsamhet mot bakgrund av gällande
åtgärdspaket. Åtgärdspaketets del i överskottet beräknas till drygt 1,0 mnkr, vilket i
stor del kan kopplas till de utvecklingsanslag kontoret hanterar såsom anslagen för
näringsliv och stimulans biogas med flera.
Politikerorganisationen – prognos för 2015 efter maj

Prognos helår (mnkr):

+0,1

Kommentar:

Under begreppet politikerorganisationen redovisas det samlade resultatet för
anslagen för regionfullmäktige, regionstyrelsen, revision, överförmyndarnämnd,
valnämnd och patientnämnd.
Överskottet hänförs i huvudsak till anslaget för regionfullmäktige och
regionstyrelsen. Prognosen för revision, överförmyndarnämnd, valnämnd och
patientnämnd beräknas för närvarande ligga på budgeterad nivå.
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

1 (1)

Ärendenr SF 2015/3

Serviceförvaltningen

Handlingstyp Rapport

Charlotte Fahlén

Datum 2015-06-11

Regionstyrelsen
RS 2015/319

Månadsuppföljning maj – serviceförvaltningen
Förslag till beslut

Rapporten tas emot och läggs till handlingarna.

Prognos för 2015 efter maj

Prognos helår (mnkr):
Perioden jan-maj (mnkr):

+ 8,5
+ 3,4

(föregående prognos +7,0)

Kommentar:

Förvaltningens budgetavvikelse på årsbasis bedöms f n uppgå till +8,5 mnkr.
Överskottet beror i huvudsak på outnyttjad buffert (+3,0 mnkr), förseningar i
ombyggnation av tillagningskök, vakanser bland annat på servicedirektörstjänsten
samt återhållsamhet mot bakgrund av gällande åtgärdspaket.
Prognosen har förbättrats med 1,5 mnkr sedan föregående rapport. Ökningen beror
till största del på minskat antal konsulttimmar kopplat till Windows 7-projektet samt
effektiviseringar av teleinfrastrukturen. I prognosen har hänsyn tagits till direkta
effekter av stoppaketet så som inställd personalfest mm. De samlade effekterna är
dock svåra att bedöma. Förvaltningen har kommunicerat åtgärdspaketet på
chefsmöten samt i förvaltningens samverkansgrupp. För att hanteringen ska bli
likartad inom förvaltningen har ledningsgruppen utsetts till beredningsgrupp.
För närvarande har en anställning godkänts genom farfarsprincipen och en
administrativ timanställning skickats till personaldirektören för eventuellt
godkännande. Rutiner för uppföljning av åtgärdspaketets effekter håller på att
utformas.
Förvaltningens investeringsbudget på 2,0 mnkr beräknas åtgå.
Någon personalstatistik kan inte redovisas för perioden pga. byte av personalsystem.
Serviceförvaltningen

Bo Magnusson
tf servicedirektör

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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BERGBETNINGEN

Bostadsbyggande Visby
GUSTAVSVIK

Planeras

Kvarteret Kolgården
Markanvisning sommaren 2015.
10–15 lägenheter kan byggas.

Kvarteret Snäckgärdsbaden 2
35 bostadsrättslägenheter
påbörjas
hösten 2015.
NORDER-

Byggs

STRAND

Här står du nu
GALGBERGET

Kvarteret Kolgården
KATRINELUND
60 studentlägenheter byggs
med inflyttning sommaren 2015.

NORR

Göransgården
50 lägenheter påbörjas 2015.

S:T GÖRAN

BINGEBY

Visby innerstad
18 bostadsrättslägenheter
inflyttning sommaren 2015.

SKARPHÄLL
Domkyrkan
S:ta Maria

Kvarteret Adjutanten, A7-fältet
84 hyreslägenheter, inflyttning
hösten 2015.

Almedalen

INNERSTADEN

Östercentrum
Planläggning påbörjas 2015.
Butiker och 100–150 lägenheter
kan byggas.

ÖSTERBY
SMITTENSLUND

SOLBERGA

Kvarteret Malajen, A7-fältet
Förskola byggs 2016.
Kvarteret Solberga Änge
28 bostadsrättslägenheter
påbörjas hösten 2015.

ÖSTRA VI
HÄLLARNA
RÄVHAGEN
ARTILLERIET

Kvarteret Malajen, A7-fältet
Tomter för 8 småhus
och 8 radhus planläggs.
Byggklart 2016.

LÄNNA
KOPPARSVIK
FURULUND

YTTRE
FURULUND

GRÅBO
SÖDRA HÄLLARNA
VÄRNHEM

Kvarteret
Sergeanten,
A7-fältet
SKRUBBS
Markanvisningstävling
vår/sommar 2015. 150–200
lägenheter kan byggas.

VISBORGSSLÄTT
HAGA

Kvarteret Adjutanten, A7-fältet
48 hyreslägenheter påbörjas
TERRA NOVAhösten 2015.
PILHAGEN

Kvarteret Såpsjudaren, etapp 2
28 bostadsrättslägenheter
påbörjas hösten 2015.

www.gotland.se

DJUPLUNDA

Kvarteret Såpsjudaren, etapp 1
25 bostadsrättslägenheter
inflyttning sommaren 2015.

