Regionfullmäktige
KALLELSE

7 september 2015
Kallelsen med handlingar finns på internet www.gotland.se

Regionfullmäktige
kallas till sammanträde i
Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby

måndagen den 7 september 2015 kl. 13.00
w w w .gotland.se

Ärenden:
1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering. Upprop

2.

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

3.

Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens område

4.

Policy för arbetsintegrerande sociala företag

5.

Uppförandekod Upphandling Region Gotland

6.

Revidering av upphandlingspolicy och riktlinjer

7.

Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg

8.

Avtal om mark för bryggeri i Visby hamn

9.

Från vårdcentral till hälsocentral med lättakut i Hemse. Motion av Lena Grund (FP)

10.

Kultur på recept i vården. Motion av Lena Celion (M)

11. Årsredovisningar och revisionsberättelser för Gotlands Stuveri AB, Almi
Företagspartner Gotland AB samt Regioninvest Gotland AB, 2014; anmälan
12. Regionfullmäktiges ordförande Conny Kristensen Gahnström informerar om sitt
besök på Jersey i samband med Island Games.
13. Avsägelser och val av:
a) En huvudman till Närs sparbank t.o.m. årsstämman 2019 (MP)
(bordlagt från föregående sammanträde)

b) En ersättare i styrelsen för Gotlands Näringslivs- och Etableringsservice AB
t.o.m. bolagsstämman 2019 (MP) (bordlagt från föregående sammanträde)
c) En revisor för Stiftelsen Gotlands Lantbruksmuseum (efter Gunder Nyman, Sudrets
Ekonomi AB, som avsagt sig uppdraget)

d) En ledamot och en ersättare till fullmäktige i kommunalförbundet för svenskt
ambulansflyg

14.

Medborgarförslag; nyinkomna

15.

Medborgarförslag; beslutade

16.

Elin Bååths (Fi) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) om
handlingsplan för utsatta EU-medborgare.

17.

Anna Hrdlickas (M) interpellation till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (S) om mottagning av verksamhetsavfall.

18.

Elin Bååths (Fi) interpellation till regionstyrelsens ordförande Björn Jansson (S) om
uppföljning av HBTQ-studie.

Lena Celions (M) interpellation om användande av titeln boendeassistenter för
undersköterskor som arbetar inom socialförvaltningens vård och omsorg bordläggs
(p.g.a. att socialnämndens ordförande inte kan närvara vid detta sammanträde).
19.

Information:
• Socialnämndens beslut 2015-06-10, § 90, sammanställning över beslut om
bistånd eller insatser som inte verkställts per den 31 mars 2015.

20.

Eventuella frågor

21.

Eventuella nya motioner och interpellationer

Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på Region Gotlands hemsida www.gotland.se,
att hämtas i receptionen, Rådhuset, Visborgsallén 19, Visby, eller beställas per tfn 26 93 35.
Regionfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till Rådhuset,
Visborgsallén 19, Visby för att lyssna på debatten. Välkomna att ta del av
regionfullmäktiges ärenden.
Visby den 29 augusti 2015
Conny Kristensen Gahnström
Ordförande

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-09-07

Handlingar till

Ärende 2

Utökning av verksamhetsområde för
vatten och spillvatten gällande Väskinde
Stora Bläsnungs, Visby Follingbo Norrbys
m.fl, Såpsjudaren, Kopparslagaren,
Skogsholm, Österby samt Västerhejde
Kruse
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-06-18, § 207
• Ledningskontoret 2015-05-18
• Tekniska nämnden 2015-04-29, § 89

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-06-18
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-26

Rs § 207
Au § 194

Utökning av verksamhetsområde för vatten och spillvatten,
gällande Väskinde Stora Bläsnungs, Visby Follingbo Norrbys m fl,
Såpsjudaren, Kopparslagaren, Skogsholm, Österby samt
Västerhejde Kuse
RS 2015/322

- Tekniska nämnden 2015-04-29, § 89
- Ledningskontoret 2015-05-18

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

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

Tekniska nämnden föreslår 2015-04-249 i § 89 en utökning av befintligt verksamhetsområde för vatten och spillvatten omfattande delar av rubricerade områden.
Ledningskontoret har inget att erinra mot förslaget.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr. KS 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

1 (1)

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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Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

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

•

Revidering börjar gälla omgående när fullmäktiges beslut vunnit laga kraft.

Miljö- och hälsoskyddsnämnden föreslår 2015-03-24, § 26 att revidering 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 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.
Ledningskontoret tillstyrker den föreslagna revideringen av taxa för prövning och tillsyn
inom miljöbalkens område.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/222

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Niclas Ohlander

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 tagits 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.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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~ Region
mf Gotland
Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde

Protokoll

2015-03-24

MHN § 26

Revidering av taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens omr§de
MHN 2015/282

- SBF 25 februari 2015
Au § 12

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

Bakgrund

Den senaste taxan for 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 kommit en ny forordning
som reglerar när det är krav på tillstånds- och anmälningsplikt för miljöfarliga verksamheter och åtgärder. Miljöprövningsforordningen (2013:251) har ersatt bilaga till
forordning om miljöfarlig verksamhet och hälso skydd. Utöver detta har det funnits
ett behov av att bättre anpassa delar av taxan till aktuella forutsättningar.
Bedömning

Förändringar av taxan foreslås av taxebestämmelserna och i bilagorna 1 och 2. I
taxebilaga 3, "Placering i riskkolumn och erfarenhetsbedömning" foreslås inga forändringar utan nuvarande bilaga kommer att gälla även fortsättningsvis.
De forändringar som foreslås i taxans olika delar redovisas och kommenteras nedan.
För att göra taxebilagan enklare att läsa har varje kapitel i miljö balken ratt ett eget
stycke som sedan har delats in med undelTubrikerna Prövning, Anmälan och Tillsyn.
Några stora forändringar för sökanden, verksamhetsutövaren bedöms inte de foreslagna förändringarna av taxan innebära.

Justerare:
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Utdragsbestyrkande:

~ Region

~ Gotland
Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde

Protokoll

2015-03-24

MHN § 26, forts
Taxebestämmelser
I § 8 föresås en ändring av index till Prisindex för kommunal verksamhet (PKV)
istället för arbetskostnadsindex för tjänstemän. Det föreslagna indexet tas fi:am 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 långa handläggningstider och därför
ska avgiften bli bättre anpassad till den faktiska handläggningstiden.
9 kap miljöbalken
Kapitlet innehåller flera förslag till förändringar av taxan, i huvudsak är det tre anledningar till förändringarna samt att la taxan att bättre stänuna överens med de viljeinriktningar som finns i övergripande dokument som kretsloppspolicy, de nya riktlinjerna för enskilt avlopp, samt antagna FÖP:ar och planer.
1) Ärendetyper: Taxan har bättre anpassats till de olika ärendetyper som fInns.
Det inventeringsarbetet som utförs inom ramen för Klmt vatten har medfölt
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 gemensamma anläggningar är oftast en fördel för alla
inblandade, miljömässigt genom att de blir fårre utsläppspunkter, för fastighetsägaren blir det nOlmalt billigare om man är flera och för handläggaren
som kan göra en samlad bedömning på en plats av ett utsläpp.
3) WC till tank: Om WC till tank anläggs tillsammans med en BDT- anläggning
så föreslås en lägre avgift. Att la bort utsläpp av avloppsvatten fi:ån WC
minskar föroreningsbelastningen 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 anmälningar av värmepumpsanläggningar har
delats upp i 2 punkter. En ny punkt 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:

Utdragsbestyrkande:

~ Region

~ Gotland

Miljö- och hälsoskyddsnämndens sammanträde

Protokoll

2015-03-24

MHN § 26, forts
Anmälan av miljöfarlig verksamhet har ändrats till timavgift istället får 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 ändringsanmälningar.
1O kap miljö balken
Taxan har kompletterats så att handläggning av samtliga ärendetyper av miljöskador
enligt 10 kap omfattas.
14 kap miljö balken
Flera ärendetyper foreslås tas bort eftersom det har skett fårändringar i lagstiftningen. Antingen har ärendetypen utgått eller ersatts med att kontroll sker i samband med
tillsyn istället for 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 foreskrifter.
15 kap miljöbalken
En fårändring foreslås som en anpassning till forändringar i lagstiftningen, men som
inte innebär någon ändring av avgiftens storlek.
Taxebilaga 2
De forändringar som fåreslås utgår iii'ån det forslag som SKL har tagit fram. Branscher som inte bedöms vara eller bli aktuella på Gotland har tagits bort ur taxan, på
samma sätt som i den nuvarande taxan. De forändringar som fåreslås av gällande
taxa fInns redovisade i forslaget.

Justerare :

Utdragsbestyrkand e:

2015-02-25

Taxa för prövning och tillsyn inom miljöbalkens
område
Till denna taxa tillhör följande taxebilagor:
1. Taxebilaga 1, 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
1§
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
1. Handläggning och andra åtgärder med anledning av ansökningar om
tillstånd, dispens eller undantag.
2. Handläggning och andra åtgärder med anledning av anmälan av verksamhet eller åtgärd.
3. Handläggning och andra åtgärder vid tillsyn i övrigt.
3§
Avgift enligt denna taxa tas inte ut för
1. 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 får för varje kalenderår (avgiftsår) besluta
att höja de i denna taxa antagna fasta avgifterna och timavgifterna med
den procentsats för det innevarande kalenderåret i arbetskostnadsindex för
tjänstemän (totalindex) 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 §
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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 tillfälle, 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 av anmälan
15 §
Avgift för handläggning av anmälan 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 av anmälan ska betalas för varje avgiftsbelagt ärende som anmälan avser.
16 §
Avgift för handläggning av anmälan 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 av anmälan, kan avgift för
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 av en 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 för denna extra tillsyn betalas för 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 för anläggningen eller verksamheten 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.
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 för högst två övriga verksamheterna.

Sida 4 av 5

2015-02-25

21 §
Fast årlig avgift omfattar kalenderår och ska betalas i förskott. 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 för prövning eller för handläggning av anmälan, tas timavgift ut. Fast årlig avgift
ska betalas med helt avgiftsbelopp för 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 föranleder 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, tillsynsbehovet, 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 1 kap. 2 § och 9 kap. 4 § förordningen (1998:940) om avgifter för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnds beslut om avgift får verkställas enligt utsökningsbalken.
26 §
Av 1 kap. 2 § och 9 kap. 5 § förordningen (1998:940) om avgifter för
prövning och tillsyn enligt miljöbalken, framgår att kommunal nämnd får
förordna att dess beslut om avgift ska gälla omedelbart även om det överklagas.
27 §
Enligt 19 kap. 1 § 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

Prövning
Prövning av ansökan om dispens eller undantag från föreskrifter för
vattenskyddsområde och jordbruksverkets föreskrifter om miljöhänsyn i jordbruket
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 0
8 x timtaxa

8 x timtaxa

8/9 x timtaxa

4 x timtaxa
(per fastighet)
4 x timtaxa

9 x timtaxa

8 x timtaxa

8 x timtaxa

Anmälan
Handläggning av anmälan om en verksamhet eller åtgärd inom vattenskyddsområde som kräver anmälan enligt föreskrifter för vattenskyddsområde
MILJÖFARLIG VERKSAMHET ENLIGT 9 KAP MILJÖBALKEN

Prövning
Prövning av ansökan om inrättande av avloppsanordning 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 tillståndspliktig 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 befintlig anläggning, som inte
varit avsedd för denna anslutning vid tidigare prövning och

4 x timtaxa
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där kompletteringar krävs
Förlängning av tillstånd (igångsättning eller giltighetstid)
- Tillstånd där avloppsanläggningen 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

Handläggning av anmälan 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 av anmälan avseende inrättande av värmepumpsanläggning 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)

4 x timtaxa

4 x timtaxa

4 x timtaxa

- 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 av anmälningspliktig 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.

Finns inte i nuvarande taxa
2 x timtaxa
Avgift enligt
taxebilaga 2 och
riskkolumn 0
Finns inte i nuvarande taxa

9.

Anmälan

Tillsyn
Avgift för tillsyn - inventering av enskilda avlopp/upprättande av
beslut m m
Avgift för tillsyn - inventering av enskilda avlopp med platsbesök
Återkommande 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 områdesbestämmelser enligt vad kommunen föreskrivit med stöd av 39 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet.

2 x timtaxa
2,5 x timtaxa
Årlig tillsynsavgift enligt taxebilaga 2
timavgift

2,5 x timtaxa
Årlig tillsynsavgift enligt taxebilaga 2
timavgift

Taxebilaga 1
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1. Nötkreatur, häst, get, får, eller svin
2. Pälsdjur eller fjäderfä som inte är sällskapsdjur
3. Orm
4. Giftig Orm
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

timavgift
timavgift
timavgift
4 x timtaxa
2 x timtaxa

timavgift
timavgift
timavgift
Föreslås utgå
2 x timtaxa

Handläggning av anmälan om att anlägga gödselstad eller annan
upplagsplats för djurspillning enligt 37 och 42 §§ förordningen
(1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd
Handläggning av anmälan 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/ provtagningstillfälle
1 timme/ provtagningstillfälle

1 timme/ provtagningstillfälle
1 timme/ provtagningstillfälle

Årlig tillsynsavgift enligt
Taxebilaga 2.
timavgift

Årlig tillsynsavgift enligt Taxebilaga 2.
timavgift

timavgift

timavgift

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 Naturvårdsverkets 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 av anmälan om avhjälpandeåtgärd med anledning av
en föroreningsskada i ett mark eller vattenområde, grundvatten eller
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2015-02-25
byggnad eller en anläggning enligt 28 § förordningen (1989:899) om
miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
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 av anmälan enligt 11 § Naturvårdsverkets föreskrifter
(SNFS 1997:2) om spridning av kemiska bekämpningsmedel
Handläggning av anmälan enligt 3 § förordningen om anmälningsskyldighet beträffande asbest i ventilationsanläggningar (1985:997)

timavgift

timavgift

timavgift

Handläggning av anmälan 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 lagstiftningen
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

Information
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. Förvaring av mer än 1 m3 dieselolja eller eldningsolja i öppen
cistern i mark
2. Markförlagda rör- och slangledningar som är anslutna till öppna
cisterner ovan mark och avsedda för förvaring av brandfarliga

1 x timtaxa

1 x timtaxa

timavgift

timavgift

Utgår, omfattas
av punkterna
ovan

1 x timtaxa
1 x timtaxa
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vätskor samt spillolja
3. Förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i öppen cistern ovan
mark med tillhörande rörledningar om cisternen rymmer mer än 1
m3 men högst 10 m3
4. Hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska inom vattenskyddsområde.

1 x timtaxa
timavgift

Tillsyn
Återkommande tillsyn av anläggningar som innehåller CFC, HCFC,
halon, HFC och som kräver anmälan enligt 28 § förordning
(2007:846) om flourerade växthusgaser
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

Utgår, ersätts
med punkten
nedan
1 x timtaxa

Rapportering till tillsynsmyndigheten samt tillsyn enligt 8.8 § i Naturvårdsverkets föreskrifter (NFS 2003:24) om skydd mot markoch vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor av återkommande kontroll (gäller inte öppna cisterner ovan mark som
förvaras inomhus)
Tillsyn över förvaring av mer än 1 m3 eldnings- eller diesela)
brännolja i öppen cistern i mark, spillolja i öppen cistern i
mark som är försedda med markförlagda rör- och slangledningar eller hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska
som bedömts som betryggande enligt besiktningsprotokoll
Tillsyn över förvaring av mer än 1 m3 eldnings- eller dieselb)
brännolja i öppen cistern i mark, spillolja i öppen cistern i
mark som är försedda med markförlagda rör- och slangledningar eller hantering av mer än 250 liter brandfarlig vätska
som inte bedömts som betryggande enligt besiktningsprotokoll
Tillsyn över förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i
c)
öppen cistern ovan mark med tillhörande rörledningar om
cisternen rymmer med än 1 m3 men högst 10 m3 som bedömts som betryggande enligt besiktningsprotokollet
Tillsyn över förvaring av eldnings- eller dieselbrännolja i
d)
öppen cistern ovan mark med tillhörande rörledningar om
cisternen rymmer med än 1 m3 men högst 10 m3 som inte
bedömts som betryggande enligt besiktningsprotokollet

Utgår pga förändringar i
lagstiftningen,
rapporteringskravet är borttaget

e)

1 x timtaxa
Finns inte i
nuvarande taxa

timavgift

timavgift

timavgift

timavgift

timavgift

Tillsyn av anläggningar enligt punkt a och c som ligger inom
vattenskyddsområde

timavgift

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 avfallshantering

1 x timtaxa

1 x timtaxa
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Anmälan
Handläggning av anmälan från fastighetsägare eller nyttjanderättshavare om kompostering, nedgrävning, återvinning eller bortskaffande av annat avfall än trädgårdsavfall på fastigheten enligt 38 §
avfallsförordningen (2001:1063) samt enligt vad som föreskrivs i
kommunens föreskrifter om avfallshantering

1 x timtaxa

1 x timtaxa

Tillsyn över transportörer av farligt avfall med tillstånd enligt 26
eller 27 §§ avfallsförordningen (2001:1063)

timavgift

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

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 fått 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 1 kap 10 a § miljötillsynsförordningen (2011:13) anges aktuell IED-kod.
Följande förkortningar används i tabellen:
MPF= Miljöprövningsförordning (2013:251)
VK/KK= Verksamhetskod/Klassningskod
IED= IED-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

LagVK/
rum i
KK
MPF

Beskrivning
IED AK PN
JORDBRUK
Djurhållning

SKL: AK6
MHN: AK7 som
tidigare

2 kap
1§

1.10

6.6ac

7

B

2 kap
2§

1.11

-

7

B

Anläggning för djurhållning med
1. mer än 40 000 platser för fjäderfän,
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 platser för suggor och betäckta gyltor.
Anläggning med stadigvarande djurhållning av nötkreatur, hästar eller minkar med mer än 400 djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. 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.

1
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Kommentarer

LagVK/
rum i
KK
MPF
2 kap
3§

1.20

Beskrivning
IED AK PN
-

C

Anläggning med stadigvarande djurhållning med
mer än 100 djurenheter, dock inte inhägnad.
Med en djurenhet avses
1. 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 av arterna 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 tillståndspliktig enligt 1 eller
2 §.
- Mer än 200 djurenheter
- Mer än 100 djurenheter

SKL: AK2

-

1.20-1
1.20-2
1.2001

-

MHN: AK1 som
tidigare

2

4
3
1

U

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

SKL ny punkt:
AK1

LagVK/
rum i
KK
MPF

Beskrivning
IED AK PN

-

1.2002

-

1

U

2 kap
4§

1.30

-

1

C

MHN: OK

SKL: AK4
MHN: AK1 som
tidigare

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
jordbruksproduktion
Uppodling av annan mark än jordbruksmark för
produktion av foder, livsmedel eller annan liknande
jordbruksproduktion.
Odling

SKL: AK3 preciserad
MHN: AK1 som
tidigare
SKL ny punkt:
AK2
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK2
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK2
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK1
MHN: OK då
AK1
SKL ny punkt:
AK2
MHN: OK men
AK1

-

1.3001

-

1

U

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

-

1.3002

-

1

U

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

-

1.3003

-

1

U

Anläggning för torkning av gödsel.

-

1.3004

1

U

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

-

1.3005

1

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

1

U

Fruktodling med en odlingsyta som är större än 1
hektar.

3 kap
1§
3 kap
2§
SKL ny punkt:
AK1
MHN: OK då
AK1

5.10

-

7

B

5.20

-

3

C

5.2001

-

1

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 tillståndspliktig enligt 1 §.
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

LagVK/
rum i
KK
MPF

Beskrivning
IED AK PN
Berg, naturgrus och andra jordarter

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

SKL ny punkt:
AK1
MHN: OK då
AK1

4 kap
4§
-

10.30

-

1

C

10.3001

-

1

U

10.40

-

1

C

10.4001

-

1

U

4 kap
6§

10.50

-

1

C

-

10.5001

-

1

U

4 kap
9§

11.20

-

7

B

4 kap
5§

SKL ny punkt:
AK1
MHN: OK då
AK1

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 tillståndspliktig enligt 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 kalenderdagar under en tolvmånaders-period.
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 tolvmånadersperiod.
Råpetroleum, naturgas och kol
Utvinning av råolja eller naturgas inom andra områden än de som avses i 8 §.

4 kap
11.30
1
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 §

13.70

-

MHN: gäller för

4

1

C

Djupborrning som inte är tillståndspliktig enligt 8
eller 9 §.
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AK1 föreslås
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rum i
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LIVSMEDEL OCH FODER
Animaliska råvaror
5 kap
1§

15.10

6.4a
19
11

15.10-1
15.10-2

SKL: AK2

B

5 kap
2§

15.20

-

8

B

5 kap
3§

15.30

-

4

C

-

15.3001

-

1

U

5 kap
4§

15.40

6.4bi

20

B

5 kap
5§

15.41

-

20

B

5 kap
6§

15.50

-

MHN: AK1 som
tidigare

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
12 500 ton slaktvikt per kalenderår.
- Mer än 50 000 ton slaktvikt per kalenderår.
- Mer än 12 500 men högst 50 000 ton slaktvikt per
kalenderår.
Slakteri för en produktion baserad på mer än 7 500
ton slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 1 §.
Slakteri för en produktion baserad på mer än 50 ton
slaktvikt per kalenderår, om verksamheten inte är
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
Slakteri för 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, caféer 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
tillståndspliktig enligt 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 anmälningspliktig enligt 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 10 000 ton men högst 18 500 ton produkter
per kalenderår.
- Beredning och behandling av animaliska råvaror
(utom mjölk, fisk och skaldjur) för en produktion av
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LagVK/
rum i
KK
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-

15.5001

-

1

U

-

15.5002

-

1

U

5 kap
7§

15.60

-

MHN: AK1 som
tidigare

SKL: AK4
MHN: AK1 som
tidigare

-

B

15.60-1

19

15.60-2

11

15.60-3

19

15.60-4

11

15.6001

-

6

1

U

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, caféer 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, caféer 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
1. 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
1. hållbarhetsbehandling genom endast frysning,
torkning eller saltning, eller
2. verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1, 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. 1
§.
- Mer än 10 000 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 avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
Anläggning för beredning eller konservering av fisk
eller skaldjur eller för tillverkning av fiskmjöl,
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5 kap
8§

15.70

-

3

C

-

15.7001

-

1

U

5 kap
9§

15.80

-

C

15.80-1

5

15.80-2

3

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, caféer 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 anmälningspliktig enligt 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, caféer 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 per kalenderår.
Vegetabiliska råvaror

-

15.8001

-

1

U

Ändrad punkt
inga anl. på Gotland

5 kap
10 §

15.90

6.4bi
i

17

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.

Ändrad punkt
inga kända anl.
på Gotland

-

15.9001

-

1

U

Anläggning för framställning av livsmedel med
beredning och behandling av vegetabiliska råvaror
för en produktion av högst 75 000 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, caféer och liknande med huvudsaklig ser-

SKL: AK 15
MHN: AK 1 som
tidigare
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vering eller försäljning till allmänheten.

5 kap
11§

15.100

-

6

C

-

15.10001

-

1

U

5 kap
12 §

15.110

-

MHN: AK1 som
tidigare

5 kap
13 §

B

15.110-1

16

15.110-2

15

15.110-3

16

15.110-4

15

15.120

-

8

9

Bageri som förbrukar mer än 15 ton torrjäst eller 50
ton annan jäst per kalenderår, om verksamheten inte
är tillståndspliktig enligt 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, caféer 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
1. 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. 1 §, 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. 1 §.
Tillståndsplikten gäller inte
1. 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. 1 §.
- Minst 25 000 ton men högst 75 000 ton råvara 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 råvara per kalenderår, om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte leds till
ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
- 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. 1 §.

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
1. beredning eller konservering genom endast frysning eller torkning,
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-

15.12001

-

1

U

5 kap
14 §

15.130

-

4

C

-

15.13001

-

1

U

5 kap
15 §

15.140

-

MHN: AK1 som
tidigare

9
5

15.140-1
15.140-2

SKL: AK2

C

-

15.14001

-

1

U

-

15.14002

-

1

U

MHN: AK1 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 produktion baserad på högst 2 000 ton råvara per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 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 tillståndspliktigt enligt 28 kap. 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, caféer 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, caféer 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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5 kap
16 §

SKL helt ny
punkt: AK18

15.150

Beskrivning
IED AK PN
-

B

15.150-1

16

15.150-2

15

15.150-3

16

15.150-4

15

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 §.
- 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 tillståndspliktigt enligt 28. kap 1 §.
Anläggning för tillverkning av stärkelse, stärkelsederivat eller socker, om verksamheten
inte är tillståndspliktig enligt 10 eller 16 §.
Kombinerade råvaror

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 75 000 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 paketering.
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!

10

C
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20 §

(utom glass) för 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

-

5 kap
21 §

15.190

-

1

U

B

15.190-1
15.190-2

18
15

15.190-3

11

5 kap
22 §

15.200

-

5

C

-

15.20001

-

1

U

5 kap
23 §

15.210

-

Ny rubrik

5 kap

B

15.210-1
15.210-2

15
13

15.210-3

11

15.220

-

11

3

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 för framställning av mjölkprodukter
(med undantag av glass) för en produktion baserad
på en invägning av högst 500 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller
produkter av sådana oljor eller fetter för 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 för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller
produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av mer än 100 ton per kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 4, 10,
19 eller 21 §.
Anläggning för framställning eller raffinering av
vegetabiliska eller animaliska oljor eller fetter eller
produkter av sådana oljor eller fetter för en produktion av högst 100 ton per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Glass
Anläggning för tillverkning av glass för 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 per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av glass för en produk-
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24 §
-

15.22001

-

1

U

5 kap
25 §

15.230

-

19

B

5 kap
26 §

15.240

-

Ny rubrik

C

15.240-1

9

15.240-2

7

15.240-3

5

-

15.24001

-

1

U

-

15.24002

-

1

U
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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, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Drycker
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 5 000 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, caféer 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, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
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Bryggeri eller annan anläggning för framställning av
1. 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, caféer 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, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Bryggeri eller annan anläggning för framställning av
malt eller mer än 1 000 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
tillståndspliktig 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 1 000 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 1 000 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 per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton choklad eller konfektyr per kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer 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, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för rostning av högst 100 ton kaffe per
kalenderår.
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för framställning av mer än 15 000 ton
livsmedel per kalenderår, om verksamheten
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- Mer än 15 000 ton slakteriprodukter per kalenderår.
- Mer än 15 000 ton andra livsmedel per kalenderår.
Anläggning för framställning av
1. 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. 1 §, eller
2. mer än 1 000 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. 1 §.
- 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. 1 §.
- 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. 1 §.
- Mer än 1 000 ton men högst 15 000 ton livsmedel,
om verksamheten medför utsläpp av vatten som inte
leds till ett externt avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §.
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 leds till ett externt
avloppsreningsverk som är tillståndspliktigt enligt
90.10
Punkten gäller inte restauranger, butiker, caféer och
liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för framställning av högst 1 000 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, caféer och
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liknande med huvudsaklig servering eller försäljning
till allmänheten.
Anläggning för yrkesmässig industriell förpackning
av animaliska eller vegetabiliska produkter
som inte sker i någon tillstånds- eller anmälningspliktig verksamhet enligt någon 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 (EG) 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 2 500 ton råvara per kalenderår.
- Mer än 10 000 ton råvara per kalenderår.
- Mer än 2 500 ton men högst 10 000 ton råvara per
kalenderår.
Anläggning för framställning av produkter som kan
användas som djurfoder genom bearbetning av animaliska biprodukter som är kategori 3 material enligt Europaparlamentets och rådets förordning (EG)
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 högst 2 500 ton råvara per kalenderår.
Anläggning för framställning av foder 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 paketering.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 34 eller 39 §.
Anläggning för framställning av foder med beredning och behandling av animaliska råvaror
(utom endast mjölk) för en produktion av mer än
500 ton produkter per kalenderår, om verksamheten
innebär annat än endast paketering.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 34, 35 eller
39 § eller 29 kap. 30, 31 eller 32 §.
- Mer än 5 000 ton men högst 18 500 ton produkter
per kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 5 000 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 paketering.
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 75 000 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 paketering.
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 per kalenderår.
Anläggning för förbehandling eller färgning av mer
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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 textilmaterial 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 tillståndspliktig enligt 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.
PÄLS, SKINN OCH LÄDER

Höjd tillståndsgräns
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3§
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-
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C

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 kap. 30 §.
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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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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
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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 behandling mot blånadssvamp.
Anläggning för yrkesmässig behandling av trä och
träprodukter med träskyddsmedel, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 § 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 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 per 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 ku-

U

bikmeter per kalenderår.
- Mer än 6 000 kubikmeter men högst 30 000 kubikmeter per 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
1. träull, trämjöl, flis, spån eller liknande, baserad på
mer än 1 000 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 1 000 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 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 1 000 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
per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av
1. fanér eller plywood, eller
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SKL ny punkt:
AK7
MHN: OK men
AK1

Omkastad indelning

SKL AK3

LagVK/
rum i
KK
MPF

Beskrivning
IED AK PN

-

20.6001

-

8 kap
8§

20.70

-

8 kap
9§

-

1

B

20.70-1

9

20.70-2

8

20.70-3

7

20.80

-

7

20.80-2

5

20.80-3

3

20.80-4

7

20.80-5

5
-

MHN: AK1 som
tidigare

21

1

Anläggning för lagring av
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m³ fub) på land med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m³ fub) i vatten.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
anmälningspliktig enligt 10 §.
- 1. mer än 200 000 kubikmeter på land med begjut-

C

20.80-1

20.8001

U

2. mer än 500 kubikmeter OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra produkter av spån per
kalenderår, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 6 §.
Anläggning för tillverkning av högst 500 kubikmeter
OSB-skivor, träfiberskivor, spånskivor eller andra
produkter av spån per kalenderår.

U

ning av vatten, eller
2. mer än 100 000 kubikmeter i vatten.
-1. 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.
- 1. 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
1. 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 (m3 fub), om lagringen sker på land utan vattenbegjutning.
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20.8002

-

1

U

Anläggning för lagring av högst 500 kubikmeter
timmer fast mått under bark (m3 fub) i vatten.

8 kap
10 §

20.90

-

3

C

-

20.9001

-

1

U

Anläggning för 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
1. mer än 20 000 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten, eller
2. mer än 10 000 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m3 fub) i vatten.
Anläggning för 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
1. högst 20 000 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m3 fub) på land med begjutning av vatten, eller
2. högst 10 000 kubikmeter timmer fast mått under
bark (m3 fub) i vatten.
MASSA, PAPPER OCH PAPPERSVAROR

Anläggningar för framställning av pappersmassa (21.10 A) samt papper (21.30 A) tas ej med då sådan verksamhet inte finns på Gotland. Tillståndsplikt för framställning av returfibermassa (21.20) finns inte kvar. C-anmälan
för papperstillverkning (21.50) är borttagen.
9 kap
21.40
9
B Anläggning för framställning av papper, papp eller
Ändrad formu3§
kartong i industriell skala, om verksamheten
lering.
inte är tillståndspliktig enligt 2 §.
21.4001
1
U Anläggning för framställning av papper, papp eller
SKL ny punkt:
AK3
kartong om verksamheten inte är tillståndspliktig
MHN: OK men
enligt 21.30 eller 21.40.
AK1
FOTOGRAFISK OCH GRAFISK
PRODUKTION
10 kap
22.10
9
C Rulloffsettryckeri där tryckning sker med heatset1§
färg, om verksamheten inte är tillstånds- eller
anmälningspliktig enligt 19 kap. 2 eller 3 §.
10 kap
22.20
5
C Anläggning med tillverkning av metallklichéer.
2§
10 kap
22.30
8
B Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten
3§
där mer än 50 000 kvadratmeter fotografiskt material
i form av film eller papperskopior framkallas per
kalenderår.
10 kap
22.40
C Anläggning
4§
1. 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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IED AK PN
3

50 000 kvadratmeter framkallas per kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än
15 000 kvadratmeter men högst 50 000 kvadratmeter
22.40-2
6
framkallas per kalenderår.
- Med utsläpp av processavloppsvatten där mer än 5
000 kvadratmeter men högst 15 000 kvadratmeter
22.40-3
4
framkallas per kalenderår.
SKL: AK2
22.4001
1
U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten
MHN: OK men
där mer än 15 000 kvadratmeter men högst
AK1
50 000 kvadratmeter fotografiskt material i form av
film eller papperskopior framkallas per kalenderår.
22.4002
1
U
Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten
SKL ny punkt:
AK1
där mer än 5 000 kvadratmeter men högst 15 000
kvadratmeter fotografiskt material i form av film
MHN: OK
eller papperskopior framkallas per kalenderår.
22.4003
1
U Anläggning utan utsläpp av processavloppsvatten
SKL ny punkt:
AK1
där högst 5 000 kvadratmeter fotografiskt material i
form av film eller papperskopior framkallas per
MHN: OK
kalenderår.
SKL: AK2
22.4004
1
U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten
där mer än 1 000 kvadratmeter men högst 5 000
MHN: OK men
kvadratmeter fotografiskt material i form av film
AK1
eller papperskopior framkallas per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 22.30.
SKL: AK1
22.4005
1
U Anläggning med utsläpp av processavloppsvatten
där högst 1 000 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 på Gotland
KEMISKA PRODUKTER
22.40-1

Framställning av organiska ämnen m m (24.10 A) tas inte med då inga sådana anläggningar finns på Gotland.
Anmälan för tillverkning av läkemedelssubstanser (24.30 C) är borttagen. Anmälan för framställning av gas
(24.70 C) är borttagen. Framställning av giftiga ämnen mm (24.80) 9 är borttagen.
24.20
4.1a- 14
B Anläggning för att genom biologiska reaktioner i
Ändrad formu- 12 kap
2§
k,
industriell skala tillverka organiska ämnen.
lering
4.2ae,
4.4,
4.5,
4.6
12 kap
24.40
4.1a,
B Anläggning för att genom kemiska eller biologiska
3§
4.1b,
reaktioner i industriell skala tillverka
4.1d,
1. ytaktiva ämnen (tensider),
4.1f,
2. bindemedel för färg och lack, eller
4.1h,
3. bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.
4.1i,
4.1k
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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12 kap
5§

Beskrivning
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24.40-3

24

24.40-4
24.40-5
24.50

23
22
14

24.60

-

4.2ae,
4.3

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

Annan formulering

B

12 kap
6§

24.81

-

8

C

12 kap
7§

24.90

-

8

C

12 kap
8§

24.100

-

7

C

24

kalenderår.
- Bindemedel för färg och lack i form av basplastpolymerer av epoxi- eller polyuretanpolymerer.
- Bindemedel för färg och lack - övriga ämnen.
- Bränsle ur vegetabiliska eller animaliska oljor.
Anläggning för tillverkning i industriell skala
1. 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 kaliuminnehållande gödselmedel, kemiskt eller biologiskt framställd gas eller
andra oorganiska ämnen.
Tillståndsplikten gäller inte
1. 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 1 §
eller 21 kap. 1 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 för tillverkning av konstgjorda mineralfibrer, om verksamheten inte är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i
denna förordning.
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24.110

Beskrivning
IED AK PN
-

B

24.110-1
24.110-2

15
13

24.110-3

11

24.110-4

11

24.110-5

10

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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12 kap
10 §

SKL: AK4
MHN: OK men
AK1
SKL: AK2
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK4
MHN: OK men
AK1

24.120

Beskrivning
IED AK PN
-

C

24.120-1

9

24.120-2

8

24.120-3

6

24.120-4

5

-

24.12001

-

1

U

-

24.12002

-

1

U

-

24.12003

-

1

U

12 kap
11 §

24.130

-

8

C

26

Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka
1. 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 1 000 ton men högst 2 000 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
- Mer än 10 ton men högst 1 000 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 per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 10 ton rengöringsmedel eller kroppsvårds-, kosmetik- eller hygienprodukter per kalenderår.
Anläggning för att genom endast fysikaliska processer i industriell skala tillverka högst 5 000 ton gasformiga kemiska produkter per kalenderår, om tillverkningen 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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-

24.13001

-

12 kap
12 §

24.140

-

1

U

MHN: OK men
AK1

SKL helt ny
punkt: AK10
MHN: OK
SKL ny punkt:
AK5
MHN: OK men
AK1

-

11
8
6
3
8

C

24.160

3.1c

10

B

24.16001

-

1

U

24.140-1
24.140-2
24.140-3
24.140-4
24.150

12 kap
14 §
-

12 kap
13 §

C

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
1. 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 12 500 ton
magnesiumoxid per kalenderår.

GUMMI OCH PLASTVAROR
13 kap
1§

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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13 kap
2§

25.11

Beskrivning
IED AK PN
-

C

25.11-1

10

25.11-2

8

25.11-3

6

25.11-4

4

-

25.1101

-

13 kap
3§

25.20

-

1

U
B

25.20-1

9

25.20-2

10

25.20-3

8

- 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 1 ton men högst 50 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på högst 1 ton
ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation
tillverka produkter av
1. polyuretan utan användning av toluendiisocyanat,
om produktionen baseras på mer än 200 ton plastråvara per kalenderår,
2. polyuretan med användning av toluendiisocyanat,
om produktionen baseras på mer än 20 ton plastråvara 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 plastråvara per kalenderår.
- Polyuretan med användning av toluendiisocyanat,
om produktionen baseras på mer än 500 ton plastråvara 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.

13 kap
4§

25.30

-

4

C

-

25.3001

-

1

U

28

Anläggning för att genom vulkning tillverka gummivaror, om produktionen baseras på mer än
1 ton ovulkad gummiblandning per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 § eller 19
kap. 2 eller 3 §.

Anläggning för att genom ytterligare polymerisation
tillverka produkter av plast, om
1. produktionen baseras på mer än 1 ton plastråvara
per kalenderår, och
2. verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
3 §.
Anläggning för att genom ytterligare polymerisation
tillverka produkter av plast, om produktionen baseras på högst 1 ton plastråvara per kalenderår.

Reviderad 150225

Kommentarer

LagVK/
rum i
KK
MPF
13 kap
5§
13 kap
6§

SKL: AK5
MHN: AK1

Beskrivning
IED AK PN

25.40

-

25.50

-

8

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

B

Anläggning för flamlaminering med plast.

C

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 §.

-

25.5001

-

1

U

-

25.5002

-

1

U

14 kap
1§

26.10

3.3,
3.4

14

B

-

26.1001

-

1

U
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- 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 för 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 för beläggning eller kalandrering med plast.
- Mer än 1 ton men högst 3 ton plastråvara per kalenderår för beläggning eller kalandrering med plast.
Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för tillverkning av produkter av
plast förutom endast mekanisk montering eller mekanisk bearbetning.
Anläggning där produktionen baseras på högst 1 ton
plastråvara per kalenderår och inte omfattar ytterligare polymerisation, för beläggning eller kalandrering med plast.
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 tillverkning av mineralull.
Anläggning för tillverkning av varor av glasfiber.
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-

B

26.20-1

11

26.20-2

8

26.20-3
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26.20-4

8

14 kap
3§

26.30

-

5

C

-

26.3001

-

1

U

14 kap
4§
14 kap
5§

26.40

-

8

C

26.50

3,5

11

B

14 kap
6§

26.51

-

11

B

MHN: AK1 som
tidigare
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Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror
som omfattar blandning av glasråvaror (mäng),
smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att
1. mer än 5 ton glasråvaror med tillsats av bly- eller
arsenikföreningar förbrukas per kalenderår, eller
2. mer än 500 ton andra glasråvaror förbrukas per
kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
- Mer än 1 000 ton glasråvaror med tillsats av blyeller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår.
- Mer än 5 ton men högst 1 000 ton glasråvaror med
tillsats av bly- eller arsenikföreningar förbrukas per
kalenderår.
- Mer än 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med
tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per
kalenderår.
- Mer än 500 ton men högst 2 000 ton andra glasråvaror (än sådana med tillsats av bly- eller arsenikföreningar) förbrukas per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror
som omfattar blandning av glasråvaror
(mäng), smältning eller syrabehandling av glas, om
verksamheten innebär att
1. mer än 500 kilogram glasråvaror med tillsats av
bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår,
eller
2. mer än 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
Anläggning för tillverkning av glas eller glasvaror
som omfattar blandning av glasråvaror (mäng),
smältning eller syrabehandling av glas, om verksamheten innebär att
1. högst 500 kilogram glasråvaror med tillsats av
bly- eller arsenikföreningar förbrukas per kalenderår,
eller
2. högst 5 ton andra glasråvaror förbrukas per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av glasfiber, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.
Anläggning för att genom bränning
1. tillverka mer än 18 500 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 för att genom bränning tillverka mer än
50 ton keramiska produkter per kalenderår, om
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glasyr med tillsats av tungmetaller används.

-

26.5101

-

1

U

14 kap
7§

26.60

-

9

C

-

26.6001

-

1

U

Anläggning för att genom bränning tillverka högst
50 ton keramiska produkter per kalenderår, om
glasyr med tillsats av tungmetaller 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§

26.80

-

27

B

26.90

3.1b

10

B

26.100

-

8

C

26.10001

-

1

U

26.110

-

4

C

-

26.11001

-

1

U

14 kap
13 §
-

26.120

-

9

C

26.12001

-

1

U

26.130

3,2

15

B

26.140

-

15

B

14 kap
10 §
14 kap
11 §

SKL: AK3
MHN: AK1

SKL: AK3

-

14 kap
12 §

MHN: AK1

SKL: AK3
MHN: AK1

14 kap
14 §
14 kap
15 §
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Anläggning för att
1. i roterugn tillverka högst 125 000 ton cement per
kalenderår, eller
2. i annan ugn tillverka högst 12 500 ton cement per
kalenderår.
Anläggning för tillverkning av cement, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 8 §.
Anläggning för tillverkning i ugn av mer än
12 500 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
1. betong eller lättbetong per kalenderår, eller
2. varor av betong, lättbetong eller cement per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton
1. 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 gips per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 500 ton varor
av gips per kalenderår.
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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-

C

26.150-1

8

26.150-2

6

-

26.15001

-

1

U

14 kap
17 §

26.160

-

5

C

Asfaltverk eller oljegrusverk
1. 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 §.
STÅL OCH METALL

Anläggningar för järnproduktion, bearbetning, gjutning mm tas inte med då sådana verksamheter inte finns på
Gotland. Samma gäller för produktion/bearbeting 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
1
U Anläggning för gjutning för en produktion av högst
10 ton järn, stål, aluminium, zink eller magnesium
per kalenderår.

METALL- OCH PLASTYTBEHANDLING,
AVFETTNING OCH FÄRGBORTTAGNING

Punkten anläggning för järnfosfatering mm, utan avloppsvatten (28.10-5 B) har utgått.
16 kap
1§

SKL: anger volym högst 1 m3
MHN: 30 m3
kvarstår

-

28.10

2,6

B

28.10-1

13

28.10-2

11

28.10-3

8

28.10-4

7

28.1001

-

32

1

U

Anläggning för järnfosfatering 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 järnfosfatering 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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28.30

-
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28.30-1

12
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9
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28.30-4

7
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28.40
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4

C

-

28.4001

-

1

U
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Anläggning för 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. järnfosfatering, 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 för
1. 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
avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för annan beläggning med metall än
genom kemisk eller elektrolytisk ytbehandling,
om verksamheten ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte
1. beläggning med metall som sker med vakuummetod, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt
3 §.
Anläggning för
1. beläggning med metall på annat sätt än genom
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28.50-1

12

28.50-2

9

28.50-3

7

28.50-4

5

28.50-5

9

28.50-6

7

28.50-7

5

28.50-8

4

16 kap
6§

28.60

-

4

C

-

28.6001

-

1

U

16 kap
7§

28.70

-

34

C

kemisk eller elektrolytisk ytbehandling, om verksamheten ger upphov till högst 1 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
metallförbrukning 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 1 000 ton men högst
10 000 ton per kalenderår utan uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1
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 1 000 ton men högst
10 000 ton per kalenderår med uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 100 ton men högst 1
000 ton per kalenderår med uppsamling och filter.
- Metallförbrukning av mer än 2 ton men högst 100
ton per kalenderår med uppsamling och filter.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om verksamheten
ger upphov till mer än 1 kubikmeter avloppsvatten
per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte
1. betning med betpasta, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 1 eller
2 §.
Anläggning för kemisk eller elektrolytisk ytbehandling av metall eller plast, om verksamheten ger upphov till högst 1 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår.
Anläggning för
1. järnfosfatering, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §,
2. vattenbaserad avfettning som ger upphov till mer
än 10 kubikmeter avloppsvatten per kalenderår, om
verksamheten inte är fordonstvätt eller tillståndspliktig enligt 19 kap. 1, 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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kalenderår,
5. våttrumling av mer än 1 ton metaller per kalenderår eller härdning av mer än 1 ton gods per kalenderår,
6. termisk ytbehandling med en metallförbrukning
av mer än 50 kilogram men högst 2 ton per kalenderår, eller
7. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till mer än 500 kilogram per
kalenderår.

28.70-1

6

28.70-2

4

-

28.7001

-

1

U

16 kap
8§

28.71

-

3

C

-

28.7101

-

1

U

16 kap
9§

28.80

-

9

B

16 kap
10 §

28.90

-

7

C

MHN: OK

- Anläggning för produktion som omfattas av flera
än två punkter ovan.
- Anläggning för produktion som omfattas av högst
två punkter 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
39.10-39.50,
2. betning med högst 50 kilogram betpasta per kalenderår, om verksamheten ger upphov till avloppsvatten,
3. blästring av högst 500 kvadratmeter yta per kalenderår,
4. våttrumling av högst 1 ton metaller per kalenderår
eller härdning av högst 1 ton gods per kalenderår,
5. termisk ytbehandling med en metallförbrukning
av högst 50 kilogram per kalenderår, eller
6. metallbeläggning med vakuummetod, om metallförbrukningen uppgår till högst 500 kilogram per
kalenderår.
Blästringsarbete omfattande mer än 500 kvadratmeter yta, om verksamheten inte är anmälningspliktig
enligt 7 §.
Blästringsarbete omfattande högst 500 kvadratmeter
yta.
Anläggning för att med kemiska eller termiska metoder yrkesmässigt ta bort lack eller färg från mer än
50 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
kap. 1, 2 eller 4 §.

ELEKTRISKA ARTIKLAR
Anläggningar för tillverkning av batterier eller ackumulatorer samt tillverkning av kol- eller grafikelektroder (A/B)
tas inte med då sådana verksamheter inte finns på Gotland.
17 kap
31.30
5
C Anläggning för tillverkning eller reparation av
3§
kvicksilverinnehållande ljuskällor.
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7
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Anläggning för tillverkning av elektrisk tråd eller
elektrisk kabel.

METALLBEARBETNING
Anläggningar för tillverkning av fordon (B/C) och gas- och oljeplattform (A) tas inte med då sådana verksamheter
inte finns på Gotland.
Motorer, turbiner och reaktorer
18 kap
1§
18 kap
2§

34.10

-

7

C

34.1001

-

1

U

34.20

-

4

C

Anläggning för tillverkning av fler än 100 fordonsmotorer per kalenderår.
Anläggning för tillverkning av högst 100 fordonsmotorer per kalenderår.
Provbänk för motorer, turbiner eller reaktorer.
Järnvägsutrustning och flygplan

18 kap
5§

34.50

-

18 kap
7§

34.70

-

18 kap
8§

9

34.70-1

16

34.70-2

14

34.80

-

Anläggning för
1. tillverkning av järnvägsutrustning,
2. tillverkning av flygplan, eller
3. reparation av flygplan.
Maskinell metallbearbetning

B

Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för 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 för vätskor som volymen i lösa behållare som är kopplade antingen till metallbearbetningsmaskin eller till öppnade behållare som används för påfyllning av metallbearbetningsmaskin.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och

C

34.80-1

9

34.80-2

6

36

C

hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är
större än 75 kubikmeter.
- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är
större än 20 kubikmeter men högst 75 kubikmeter.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning 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 i 1–10 §§.
Med total tankvolym avses det samma som i 7 §
andra stycket.
- Total tankvolym för 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 högst 10 kubikmeter.
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B
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1
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B

- Total tankvolym för skärvätskor, processoljor och
hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är
större än 1 kubikmeter men högst 5 kubikmeter.
Anläggning där det förekommer maskinell metallbearbetning och där total tankvolym för skärvätskor,
processoljor och hydrauloljor i metallbearbetningsmaskinerna är större än 200 liter men högst 1 kubikmeter.
Med total tankvolym avses det samma som i 34.70
andra stycket.
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 39.10 andra
stycket.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas
1. med mer än 25 ton per kalenderår i
a) rulloffset med heatsetfärg,
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) 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,
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2. med mer än 50 ton per kalenderår i tillverkning av
farmaceutiska produkter, eller
3. med mer än 100 ton per kalenderår i tillverkning
av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
Med förbrukning avses detsamma som i 1 § andra
stycket.

39.20-1

17

39.20-2

15

39.20-3

14

38

- 1. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än
200 ton per kalenderår i
a) rulloffset med heatsetfärg,
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) 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.
- 1. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än
50 ton men högst 200 ton per kalenderår i
a) rulloffset med heatsetfärg,
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) 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.
- 1. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än
25 ton men högst 50 ton per kalenderår i
a) rulloffset med heatsetfärg,
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

15

MHN: OK

SKL ny punkt:
AK8

-

39.2001

-

1

U

-

39.2002

-

1

U

-

39.2003

-

1

U

19 kap
3§

39.30

-

5

C

MHN: OK men
AK1

SKL ny punkt:
AK10
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK10
MHN: OK men
AK1

39

tryck, laminering eller lackering,
d) ytrengöring,
e) fordonslackering,
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.
- 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, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
- 3. Organiska lösningsmedel förbrukas med mer än
100 ton men högst 200 ton per kalenderår i tillverkning av lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
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
stycket.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas
med högst 100 ton per kalenderår i tillverkning av
lack, tryckfärg, lim eller andra beläggningspreparat.
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 heatsetfärg,
2. mer än 15 ton vid djuptryck av förpackningar,
flexografi, screentryck,
laminering eller lackering,
3. mer än 1 ton i ytrengöring, om lösningsmedlet
innehåller någon kemisk produkt, som enligt före-
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-

40

1

U

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 1 kilogram i kemtvätt,
9. mer än 10 ton i läderbeläggning,
10. mer än 5 ton i skotillverkning,
11. 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 1 § andra
stycket.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 eller 2 §.
Anläggning där organiska lösningsmedel förbrukas
per kalenderår med
1. högst 15 ton i rulloffset med heatsetfärg,
2. högst 15 ton vid djuptryck av förpackningar, flexografi, screentryck, laminering eller lackering,
3. högst 1 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 fordonslackering,
6. högst 5 ton i beläggning av lindningstråd,
7. högst 15 ton i beläggning av träytor,
8. högst 1 kilogram i kemtvätt,
9. högst 10 ton i läderbeläggning,
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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19 kap
4§

39.40

-

19 kap
5§

39.50

-

15

B

C

39.50-1

5

39.50-2

7

SKL: AK4

-

39.50-3
39.5001

-

5
1

U

MHN: AK1 som
tidigare
SKL: AK4

-

39.5002

-

1

U

-

39.5003

-

1

U

1

U

MHN: AK1 som
tidigare
SKL ny punkt:
AK3
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK1
MHN: OK

Ändrad formulering

39.5004

20 kap
1§

39.60

-

41

B

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
sjukhus.
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
stycket.
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 500 000 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 50 000 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 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 500
000 ton vid ett och samma tillfälle eller hantering av
mer än 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”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, om det i anläggningen lagras mer än
50 000 ton vid ett och samma tillfälle eller hanteras
mer än 500 000 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 250
000 ton men högst 500 000 ton vid ett och samma
tillfälle eller hantering av mer än 2 500 000 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”, ”reproduktionstoxisk” eller
”miljöfarlig”, om det i anläggningen lagras mer än
25 000 ton men högst 50 000 ton vid ett och samma
tillfälle eller hanteras mer än 250 000 ton men högst
500 000 ton per kalenderår, eller

42
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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.
8

39.60-3

20 kap
2§

39.70

-

43

6

C

- 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 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 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 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 för 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 i 1, 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 mer än 1 ton vid ett och samma
tillfälle, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2,
om det i anläggningen lagras mer än 50 000 ton vid
ett och samma tillfälle.
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Anläggning för lagring av
1. gasformiga eller flytande petrokemiska produkter,
oljor, petroleumprodukter eller brännbara gaser, om
det i anläggningen lagras högst 5 000 ton vid ett och
samma tillfälle,
2. andra kemiska produkter än som avses i 1, 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 1 ton vid ett och samma
tillfälle, eller
3. andra kemiska produkter än som avses i 1 och 2
om det i anläggningen lagras mindre än 50 000 ton
vid ett och samma tillfälle.
20 kap
39.80
7
B Anläggning för lagring av mer än 50 miljoner nor3§
malkubikmeter naturgas per kalenderår, om
verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.
39.8001
1
U Anläggning för lagring av högst 50 miljoner normalkubikmeter naturgas per kalenderår.
20 kap
39.90
3
C Anläggning för lagring av mer än 5 000 ton kol, torv
4§
eller bränsleflis eller annat träbränsle per
kalenderår.
39.9001
1
U Anläggning för lagring av högst 5 000 ton kol, torv
eller bränsleflis eller annat träbränsle per kalenderår.
GAS- OCH VÄTSKEFORMIGA BRÄNSLEN,
EL, VÄRME OCH KYLA
Anläggningar för kärnkraft (A) eller gasturbin mm (A) tas inte med då sådana verksamheter inte finns på Gotland.
-

39.7001

Beskrivning
IED AK PN
-

1

U

Gas- och vätskeformiga bränslen
Ny punkt!
SKL: AK15
MHN: OK

21 kap
1§

40.05

1.4b

15

B

21 kap
2§

40.10

-

11

B

21 kap
3§

40.20

-

7

C

21 kap
6§

40.50

1,1

B

17

40.50-1

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 11 kap. 2 §.
Anläggning för framställning av mer än 150 000
kubikmeter gasformigt bränsle per kalenderår,
om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt
1 § eller 11 kap. 1, 2 eller 4 §.
Anläggning för framställning av gasformigt bränsle,
om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 1 eller 2 § eller 11 kap. 1, 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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12

40.50-2

SKL: AK2
MHN AK1 som
tidigare

21 kap
7§

40.51

-

21 kap
8§

40.60

-

11

B
C

40.60-1

5

40.60-2

3

40.60-3

5

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.

-

40.6001

-

1

U

21 kap
9§

40.70

-

9

C

Gasturbinanläggning med en total installerad tillförd
effekt av högst 20 megawatt.
Vindkraft
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

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

40.90

-

4

B

21 kap
11 §

40.95

-

4

B
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AK1
SKL ny punkt:
AK4
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK2
MHN: OK men
AK1

LagVK/
rum i
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MPF

Beskrivning
IED AK PN
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 påbörjades.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 10 §.
Verksamhet med
1. ett vindkraftverk som inklusive rotorblad är högre
än 50 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
tillståndspliktig enligt 10 eller 11 §.
Verksamhet med ett vindkraftverk som inklusive
rotorblad är lägre än 50 meter.
Värme- och kylanläggningar

21 kap
12 §

40.100

-

1

C

-

40.10001

-

1

U

21 kap
13 §

40.110

-

4

C

21 kap
14 §

40.120

-

3

C

-

40.12001

-

1

U

-

41.9001

-

1

U

Vattenverk med kemsteg för mer än 25 000 personer, eller utan kemsteg för mer än 50 000 personer.

-

41.9002

-

1

U

-

41.9003

-

1

U

Vattenverk med kemsteg för mer än 5 000 personer
men högst 25 000 personer, eller utan kemsteg för
mer än 5 000 personer men högst
50 000 personer.
Vattenverk för högst 5 000 personer.

Värmepump eller kylanläggning för uttag eller tillförsel av värmeenergi från mark, vattenområde,
grundvatten eller avloppsvatten för en uttagen eller
tillförd effekt av mer än 10 megawatt.
Anmälningsplikten gäller inte uttag eller tillförsel
genom vattentäkt.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd
av mer än 3 000 megawattimmar.
Anläggning för lagring av värme i mark, vattenområde eller i grundvatten för en tillförd energimängd
av högst 3 000 megawattimmar.
VATTENFÖRSÖRJNING

FORDONSSERVICE OCH DRIVMEDELSHANTERING
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LagVK/
rum i
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23 kap
1§

SKL ändrad
indelning:
AK8/7

50.10

Beskrivning
IED AK PN
-

C

50.10-1

8

50.10-2

4

MHN: OK men
AK 8/4
Justering behövs
på bef anläggningar

SKL ändrad:
AK4

-

50.1001

-

1

U

-

50.1002

-

1

U

-

50.1003

-

1

U

23 kap
2§

50.20

-

MHN: OK men
AK1

SKL ny punkt:
AK2
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK1
MHN: OK

C

50.20-1

4

50.20-2

3

50.20-3

4

47

Anläggning för 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.
- 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
1. fler än 250 personbilar per kalenderår
2. fler än 50 andra motorfordon per kalenderår.
Anläggning för tvättning av
1. högst 250 personbilar per kalenderår,
2. högst 50 andra motordrivna fordon per kalenderår.
Anläggning där det per kalenderår hanteras
1. mer än 1 000 kubikmeter flytande motorbränsle,
eller
2. mer än 1 miljon normalkubikmeter gas avsedd
som motorbränsle.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 20 kap. 1, 2
eller 3 §.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än
5 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än
1 000 kubikmeter flytande motorbränsle.
- Anläggning där det per kalenderår hanteras mer än
5 miljon normalkubikmeter gas avsedd som motorbränsle.
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Beskrivning
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3

-

50.2001

-

1

U

-

50.2002

-

1

U

-

50.2003

-

1

U

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

-

50.2004

-

1

U

Fordonsverkstad högst 500 kvadratmeter.

-

50.2005

-

1

U

Parkeringsgarage med oljeavskiljare med fler än 400
platser för motorfordon.

50.20-4

SKL ändrad
punkt: AK2
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK1
MHN: OK
SKL ny punkt:
AK1
MHN: OK

HAMNAR OCH FLYGPLATSER
Hamnar
24 kap
1§

SKL: AK7
24 kap
MHN: OK men
2§
AK4 som tidigare
SKL ny punkt:
AK5
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK3
MHN: OK men
AK1

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

-

1

U

63.2002

-

1

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. färjekaj 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 högst 10 anlöp per kalenderår.
Fiskehamn eller hamn för Försvarsmakten.
Anmälningsplikten gäller inte fiskehamn som är
tillståndspliktig enligt 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§

63.40

-

48

13

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: OK men
AK1
SKL: AK4
MHN: OK men
AK2 som tidigare

LagVK/
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KK
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Beskrivning
IED AK PN
re än 1 200 meter.

-

63.4001

-

1

U

24 kap
5§

63.50

-

2

C

-

63.5001

-

1

U

-

63.10001

-

1

U

Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik,
med en sammanlagd trafik med mer än 1 000 miljoner1 fordonskilometer per kalenderår.

-

63.10002

-

1

U

Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik,
med en sammanlagd trafik med mer än 500 miljoner2 fordonskilometer per kalenderår.

-

63.10003

-

1

U

Väganläggning i drift upplåten för allmän trafik,
med en sammanlagd trafik med mer än 100 miljoner3 fordonskilometer per kalenderår.

-

63.10004

-

1

U

Långtidsparkering med mer än 2000 platser.

-

63.10005

-

1

U

Långtidsparkering med mer än 500 platser.

-

63.10101

-

1

U

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

-

63.10102

-

1

U

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

-

63.10103

-

1

U

Övriga spåranläggningar.

Ny rubrik
SKL ny punkt:
AK26
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK19
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK16
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK2
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK1
MHN: OK
SKL ny punkt:
AK19
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK13
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK8
MHN: OK men
AK1

Flottiljflygplats eller civil flygplats med infrastruktur
för militär flygverksamhet, om instrumentbanan på
flottiljflygplatsen eller den civila flygplatsen är kortare än 1 200 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

LABORATORIER
25 kap
1§

73.10

-

1

7

C

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

49

Kemiska eller biologiska laboratorier med en total
golvyta som är större än 5 000 kvadratmeter.
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AK4
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AK1
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AK7
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK8
MHN: OK men
AK1

LagVK/
rum i
KK
MPF

Beskrivning
IED AK PN
Anmälningsplikten gäller inte laboratorier som
1. ingår i verksamhet som är tillstånds- eller anmälningspliktig enligt någon annan bestämmelse i denna
förordning,
2. är tillstånds- eller anmälningspliktiga enligt 13
kap. miljöbalken, eller
3. ingår i utbildningslokaler som är anmälningspliktiga enligt 38 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
Kemiska eller biologiska laboratorier med en total
golvyta som är högst 5 000 kvadratmeter.

-

73.1001

-

1

U

-

73.1002

-

1

U

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

-

73.1003

-

1

U

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

26 kap
1§

26 kap
2§

74.10

-

B

74.10-1

9

74.10-2

7

74.20

-

6

C

Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller
fat som i annan verksamhet än den egna
används för förvaring eller transport av kemiska
produkter och där någon kemisk 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”.
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan
verksamhet än den egna används för förvaring eller
transport av mer än 500 kubikmeter per kalenderår.
- Rengöring av cisterner, tankar eller fat som i annan
verksamhet än den egna används för förvaring eller
transport av högst 500 kubikmeter per kalenderår.
Anläggning för rengöring av cisterner, tankar eller
fat som används för förvaring eller för transport av
kemiska produkter.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 1 §.
HÄLSO- OCH SJUKVÅRD

SKL: AK6
MHN: OK men
AK1 som tidigare

27 kap
1§
-

85.10

-

9

C

Sjukhus med fler än 200 vårdplatser.

85.1001

-

1

U

Sjukhus med högst 200 vårdplatser.
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27 kap
2§
-

Beskrivning
IED AK PN

85.20

-

5

C

85.3001

-

1

U

Anläggning för sterilisering av sjukvårdsartiklar, om
etylenoxid används som steriliseringsmedel.
Tandläkarmottagning.

RENING AV AVLOPPSVATTEN
28 kap
1§

28 kap
2§

90.10

-

90.10-1

20

90.10-2

16

90.10-3

12

90.20

-

C

6

90.20-1

Ny egen MHN
punkt

B

-

90.20-2
90.2001

-

6
4

U

-

90.2002

-

3

U

-

90.2003

-

1

U

51

Avloppsreningsanläggning med en anslutning av fler
än 2 000 personer eller som tar emot avloppsvatten
med en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2
000 personekvivalenter.
- Anslutning av fler än 100 000 personer eller mottagande av en föroreningsmängd som motsvarar mer
än 100 000 personekvivalenter.
- Anslutning av fler än 20 000 personer men högst
100 000 personer eller mottagande av en föroreningsmängd 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 av en föroreningsmängd som motsvarar mer än 2 000 personekvivalenter men högst 20 000 personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad
för mer än 200 personekvivalenter, om verksamheten inte är tillståndspliktig enligt 1 §.
- Dimensionerad för mer än 500 personekvivalenter.
- Dimensionerad för mer än 200 personekvivalenter
men högst 500 personekvivalenter.
Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad
för mer än 100 personekvivalenter men högst 200
personekvivalenter. Gäller ej avloppsreningsanläggning för enbart BDT-spillvatten.
Avloppsreningsanläggning som är dimensionerad
för mer än 25 personekvivalenter men högst 100
personekvivalenter. Gäller ej avloppsreningsanläggning för enbart BDT-spillvatten.
Avloppsreningsanläggning för enbart BDTspillvatten som är dimensionerad för mer än 25
personekvivalenter men högst 200 personekvivalenter.
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Ny punkt!

LagVK/
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28 kap
3§

90.25

Beskrivning
IED AK PN
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, 10, 18,
19, 34, 35, 37 eller 39 §, 6 kap. 1 §, 7 kap. 1 §, 8
kap. 1 eller 6 §, 9 kap. 1 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. 1 §, 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
av en annan verksamhetsutövare.
Tillståndsplikten gäller inte om verksamheten är
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt 1 eller 2 §
eller enligt 13 § förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
- Mottagande av avloppsvatten från mer än tio sådana anläggningar som drivs av en eller flera andra
verksamhetsutövare.
- Mottagande av avloppsvatten från mer än en men
högst tio sådana anläggningar som drivs av en eller
flera andra verksamhetsutövare.
- Mottagande av avloppsvatten från en sådan anläggning som drivs av en annan verksamhetsutövare.
AVFALL

Förbränningsanläggningar för farligt avfall (A/B) 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 anläggning finns på Gotland.
Mellanlagring
29 kap
1§

90.30

-

B

90.30-1

11

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 tillfälle 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 1.
- 1. Mer än 50 000 ton men högst 100 000 ton avfall
som inte är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 150 000 ton men högst 300 000 ton avfall
om anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1.
- 1. Mer än 10 000 ton men högst 50 000 ton avfall
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LagVK/
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29 kap
2§

SKL: AK2
MHN: OK men
AK1 som tidigare
29 kap
Ny punkt!
3§
SKL ny punkt:
AK12

Beskrivning
IED AK PN

90.40

-

6

C

90.4001

-

1

U

90.45

5,5

12

B

MHN: OK

53

som inte är avsett för byggnads- eller anläggningsändamål, eller
2. mer än 30 000 ton men högst 150 000 ton avfall
om anläggningen inte är tillståndspliktig enligt 1.
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
1. 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
1 §.
Anläggning för mellanlagring av annat avfall än
farligt avfall om den totala avfallsmängden vid något
enskilt tillfälle är högst 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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29 kap
4§

SKL ny punkt 4: AK6

90.50

Beskrivning
IED AK PN
-

B

90.50-1

11

90.50-2

9

90.50-3

8

90.50-4

6

MHN: OK

54

Anläggning för mellanlagring av farligt avfall, om
mängden avfall vid något tillfälle uppgår till
1. 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 1 ton annat farligt avfall.
Tillståndsplikten 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. 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
1. 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
1. 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
1. 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 1 ton men högst 2,5 ton annat farligt avfall.
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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 bearbetning
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
10 000 ton men högst 75 000 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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90.130-1

- Den hanterade avfallsmängden är större än
50 000 ton per kalenderår.
- Den hanterade avfallsmängden är större än
10 000 ton men högst 50 000 ton per 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 avfallsmängden 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

90.119-1

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
1. 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 2 500 ton men högst 10 000 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande
plats.
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- Mer än 1 000 ton men högst 2 500 ton totalt upplagda massor på en och samma sammanhängande
plats.
- Mer än 50 ton men högst 1 000 ton totalt upplagda
massor på en och samma sammanhängande plats.
- Högst 50 ton totalt upplagda massor på en och
samma sammanhängande plats.
Användning för anläggningsändamål av avfall på ett
sätt som kan förorena mark, vattenområde
eller grundvatten, om föroreningsrisken är ringa.
Biologisk behandling
Anläggning för biologisk behandling av annat avfall
än farligt avfall, om den tillförda mängden
avfall är större än 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikten gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 15, 30,
49 eller 50 §.
- Den tillförda mängden avfall är större än
50 000 ton men högst 100 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än
10 000 ton men högst 50 000 ton per kalenderår.
- Den tillförda mängden avfall är större än 500 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 500 ton per kalenderår.
Tillståndsplikt enligt denna beskrivning gäller inte
1. park- och trädgårdsavfall, eller
2. om verksamheten är tillståndspliktig enligt 90.150
eller 90.240.
Anläggning för biologisk behandling av annat avfall
än farligt avfall, om
1. den tillförda mängden annat avfall än park- och
trädgårdsavfall är större än 10 ton per kalenderår,
eller
2. den tillförda mängden park- och trädgårdsavfall är
större än 50 ton per kalenderår.
Anmälningsplikten gäller inte om verksamheten är
tillståndspliktig enligt 15, 16, 49 eller 50 §.
- Den tillförda mängden annat avfall än park- och
trädgårdsavfall är större än 100 ton men högst 500
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 50 ton per kalenderår.
Anläggning för biologisk behandling av annat avfall
än farligt avfall, om den tillförda mängden park- och
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Samförbränningsanläggning där avfall förbränns, om
den tillförda mängden avfall är större än
18 000 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 §.
Samförbränningsanläggning 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
men högst 1 000 ton per kalenderår.
Avfallsförbränningsanläggning 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 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 högst 1 000 ton per 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 energiåtervinns.
Samförbränningsanläggning där annat avfall än

Reviderad 150225

Kommentarer

LagVK/
rum i
KK
MPF

Beskrivning
IED AK PN

SKL ny punkt:
AK 2
MHN: OK men
AK1

Ny punkt!

29 kap
29 §

90.231

-

3

C

-

90.23101

-

1

U

29 kap
30 §

90.240

6,5

SKL ny punkt:
AK 3
MHN: OK

SKL ny punkt:
AK 2
MHN: OK men
AK1

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

-

59

B

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 energiåtervinns.
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 energiåtervinns.
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
1. 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 biprodukter 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
10 000 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
1069/2009, om verksamheten inte är tillståndspliktig
enligt 30 § eller 5 kap. 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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- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i
större mängd än 2 500 ton.
- Där föroreningsrisken inte endast är ringa, eller i
större mängd är 1 000 ton men högst 2 500 ton.
Uppläggning av
1. högst 1 000 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.
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Anläggning för deponering av annat avfall än inert
eller farligt avfall, om
1. 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
20 000 ton men högst 100 000 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 högst 10 000 ton per 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
10 000 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 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

Reviderad 150225

Kommentarer

SKL: AK 26

LagVK/
rum i
KK
MPF

Beskrivning
IED AK PN

42 §

MHN: OK
29 kap
43 §

-

B

90.360-1

10

90.360-2

8

90.360-3

8

- 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.

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 §

90.380-1
90.380-2
90.390

-

90.400

-

90.400-1
90.400-2
90.405

5.3ai
-iv

61

B

14
8
4

C

B

11
9
12

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
§.
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
1. 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.
- Högst 25 000 ton farligt avfall per kalenderår.
Anläggning för behandling av farligt avfall, om
1. 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
18 500 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 miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd.
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
10 000 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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Kommentarer

LagVK/
rum i
KK
MPF
29 kap
53 §

90.430

-

29 kap
56 §

90.450

-

MHN AK2 som
tidigare

90.450-2

12

90.450-3

8

-

30 kap
2§

92.20

-

C

B

15

92.10

MHN AK1 som
tidigare

3

90.450-1

30 kap
1§

SKL: AK 5/4/2

SKL: AK4

Beskrivning
IED AK PN

7

B

C

92.20-1
92.20-2

1
1

92.20-3

1

-

92.2001

-

1

U

30 kap
3§

92.30

-

2

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

SKL ny punkt:
AK 6
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK 4
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt::
AK 2
MHN: OK men
AK1

LagVK/
rum i
KK
MPF

Beskrivning
IED AK PN

-

92.10001

-

1

U

Golfbana med sammanlagt mer än 18 hål.

-

92.10002

-

1

U

Golfbana med sammanlagt högst 18 hål.

-

92.10003

-

1

U

Golfbana med sammanlagt högst 9 hål.

TEXTILTVÄTTERIER
31 kap
1§

SKL ny punkt:
AK 4
MHN: OK men
AK1
SKL ny punkt:
AK 3
MHN: OK men
AK1

93.10

-

5

C

-

93.1001

-

1

U

-

93.1002

-

1

U

Tvätteri för mer än 2 ton tvättgods per dygn.
Anmälningsplikten gäller inte om
1. utsläpp av vatten från verksamheten leds till ett
avloppsreningsverk som
är tillståndspliktigt enligt 28 kap. 1 §, 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.

BEGRAVNINGSVERKSAMHET
32 kap
1§

93.20

-

7

B

Krematorium.
ÖVRIGA MILJÖFARLIGA VERKSAMHETER
Lackering m.m.

SKL: AK 6
MHN: OK men
AK1 som tidigare
SKL: AK 3
MHN: OK men
AK1 som tidigare

-

100.1001

-

1

U

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

-

100.1002

-

1

U

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

SKL: AK 6
MHN: OK men
AK1 som tidigare
SKL: AK 3
MHN: OK men
AK1 som tidigare
SKL: AK 1
MHN: OK
SKL: AK 7

-

101.1001

-

1

U

Omtappning av mer än 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.

-

101.1002

-

1

U

-

101.1003

-

1

U

-

101.1004

-

1

U

Omtappning av mer än 100 kg men högst 1 ton fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner
per år.
Omtappning av högst 100 kg fullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
Omtappning av mer än 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
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MHN: OK men
AK1 som tidigare
SKL: AK 3
MHN: OK men
AK1 som tidigare
SKL: AK 3
MHN: OK

LagVK/
rum i
KK
MPF

Beskrivning
IED AK PN

-

101.1005

-

1

U

-

101.1006

-

1

U

Omtappning av mer än 1 ton men högst 10 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner
per år.
Omtappning av högst 1 ton ofullständigt halogenerade brom- eller klorfluorkarboner per år.
HÄLSOSKYDDSVERKSAMHETER4
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

-

1

C

Förskoleklass, öppen förskola.

-

200.10-8

-

1

U

Familjedaghem.
Samlingslokaler och liknande

-

200.20-1

-

1

U

-

200.20-2

-

1

C

Samlingslokaler, folkhögskola utan boende, universitet och högskolor.
Fritidshem och öppen fritidsverksamhet.

-

200.20-3

-

1

U

Fritidsgård och liknande.
Skönhetsvård och liknande

SKL: AK2
MHN: AK1

-

200.30-1

-

1

U

Solarium.

-

200.30-2

-

1

U

Skönhetsvård, hudvård, manikyr, pedikyr.

-

200.30-3

-

1

U

Frisersalong.
Vård och hälsa

SKL: AK4
MHN: AK1

SKL: AK2
MHN: AK1

Lokaler för vård5 eller annat omhändertagande >5
boende.
Fotvård.

-

200.40-1

-

1

U

-

200.40-2

-

2

C

-

200.40-3

-

3

C

-

200.40-4

-

1

U

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

-

200.40-5

-

1

U

Övriga 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 vårdlokaler, 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 att socialstyrelsen har
tillsyn över vården och de utrymmen där vård förekommer.
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SKL: AK4
MHN: AK1
SKL: AK3
MHN: AK1

LagVK/
rum i
KK
MPF

Beskrivning
IED AK PN

-

200.50-1

-

1

U

Idrottsanläggning, gym eller motsvarande.

-

200.50-2

-

3

C

-

200.50-3

-

1

U

Bassängbad som är upplåtna åt allmänheten eller
som annars används av många människor.
Strandbad.
Boende

SKL: AK6
MHN: AK1
SKL: AK5
MHN: AK1
SKL: AK4
MHN: AK1
SKL: AK3
MHN: AK1
SKL: AK4
MHN: AK1
SKL: AK3
MHN: AK1
SKL Ny punkt:
AK1
MHN OK
SKL: AK3
MHN: AK1

-

200.60-1

-

1

U

-

200.60-2

-

1

U

-

200.60-3

-

1

U

-

200.60-4

-

1

U

-

200.60-5

-

1

U

-

200.60-6

-

1

U

Bostäder med mer än 500 lägenheter inom samma
bostadsområde.
Bostäder mer än 200 lägenheter men högst 500 lägenheter inom samma bostadsområde.
Bostäder mer än 25 lägenheter men högst 200 lägenheter inom samma bostadsområde.
Bostäder med högst 25 lägenheter inom samma
bostadsområde.
Hotell, kursgård med övernattningsmöjlighet, folkhögskola med boende, vandrarhem, kriminalvård.
Camping/stuganläggning.

-

200.60-7

-

1

U

Bed & breakfast.

-

200.60-8

-

1

U

Övrigt tillfälligt boende.
Förvaring av djur

-

200.70-1

-
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1

U

Lokaler för förvaring av djur.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-09-07

Handlingar till

Ärende 4

Policy för arbetsintegrerande social
företag
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-06-18, § 222
• Ledningskontoret 2015-05-22

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-06-18
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-06-04

Rs § 222
Au § 214

Policy för arbetsintegrerande sociala företag
RS 2014/100

- Ledningskontoret 2015-05-22

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Policy för arbetsintegrerande sociala företag antas.

Socialnämnden beslutade 2014-02-11 bl.a. att föreslå regionstyrelsen att en koncernövergripande policy som fastställer Region Gotlands ambitioner och mål för hantering
av sociala arbetsintegrerande företag skulle beslutas av regionfullmäktige.
Regionstyrelsen gav 2014-08-28 ledningskontoret i uppdrag att ta fram ett förslag till en
sådan policy vilket har remitterats till nämnderna.
Ledningskontorets anför att det förslag till policy som kontoret färdigställt, efter att efter
att ha hört nämnderna, ska 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 arbetstillfällen, 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.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2014/100

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Therese Kullåker

Datum 2015-05-22

Regionstyrelsen

Policy arbetsintegrerande 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 strukturer 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 Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Ärendenr RS 2014/100

Ledningskontoret
Region Gotland

inkubatorer samt andra offentligfinansierade aktörer inom affärsutveckling
såsom exempelvis Coompanion Gotland.
Coompanion Gotlands 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 Gotland deltar även i nationella
nätverk med fokus på arbetsintegrerande sociala företag och återrapporterar till
Ledningskontoret.
Region Gotland bidrar årligen finansiellt till Coompanion Gotland. För att
kunna ta del av Coompanion Gotlands verksamhet har Ledningskontoret och
Coompanion Gotland 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
utbildningsförvaltningarna är tänkta att bjudas in är ett arbete Coompanion
Gotland bedriver för tillfället med att starta upp ett antal arbetsintegrerande
sociala företag i ett antal skolor i form av caféverksamhet. 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 Gotland kommer också i
samband med samrådet lämna ett dokument till ledningskontoret 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 Gotlands 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
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Ledningskontoret

Handlingstyp Styrdokument

Therese Kullåker

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
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 arbetstillfällen,
sysselsättning och arbetsintegrering.
Policyn syftar också till att tydliggöra
möjligheter och avgränsningar kring
vilket stöd Region Gotland kan
erbjuda arbetsintegrerande sociala
företag.

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 arbetstillfällen,
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.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 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
Gotland 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
gotländska 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.
- Arbetsintegrerande 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
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 idéer 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.
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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 idéer 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
tjänster.

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
Almi Gotland.
- Socialnämnden kan vid behov
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-

-

-

köpa platser för brukare vid
arbetsintegrerande sociala
företag.
Serviceförvaltningen ansvarar
för att aktivt informera och
höja kunskapen hos
arbetsintegrerande sociala
företag om upphandling.
Serviceförvaltningen ansvarar
för att informera
arbetsintegrerande sociala
företag om kommande
upphandlingar inom Region
Gotland där det kan vara
aktuellt för denna företagstyp
att lägga anbud.
Coompanion Gotland deltar i
nationella nätverk med fokus
på arbetsintegrerande sociala
företag och återrapporterar till
ledningskontoret.

-

-

-

-

-

Rubrik: uppföljning
- Uppföljning mellan Region

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.

Texten flyttad till ”Grundläggande
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-

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

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 arbetstillfällen, 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 idéer 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 Visborgsallén 19

E-post regiongotland@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se/socialtjanst

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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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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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-09-07

Handlingar till

Ärende 5

Uppförandekod Upphandling Region
Gotland
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-06-18, § 225
• Ledningskontoret 2015-03-02

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-06-18
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-06-04

Rs § 225
Au § 217

Uppförandekod Upphandling Region Gotland
RS 2015/127

- Broschyr från Nätverket Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling
- Ledningskontoret 2015-03-02

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Uppförandekod för leverantörer, framtagen i nätverket Socialt ansvarstagande i offentlig
upphandling för Sveriges landsting och regioner, antas.

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

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/127

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

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 nätverket 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 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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Ledningskontoret

Handlingstyp Bilaga 1

Åsa 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 tillverkningslandet.

•

den miljöskyddslagstiftning som gäller i tillverkningslandet

•

FN:s deklaration mot korruption

och

den

arbetsmiljölagstiftning

som

gäller
och

i
det

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

Leverantörer har ett ansvar för 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 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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Leverantören ska ha rutiner för att utvärdera risken för att de genom sin
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 av en 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 tjänster som utförs genom hot om straff eller
liknande och som inte utförs på frivillig basis. Tvångsarbete, inklusive slavarbete,
kontraktsarbete eller ofrivilligt fängelsearbete 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.
Lagstiftning

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.

3 (4)

Ledningskontoret
Region Gotland

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 affärer 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 affärsbeslut.
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 hemsidan
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

3

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.
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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
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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

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-09-07

Handlingar till

Ärende 6

Revidering av upphandlingspolicy och
riktlinjer
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-06-18, § 226
• Ledningskontoret 2015-05-21

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-06-18
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-06-04

Rs § 226
Au § 218

Revidering av upphandlingspolicy och riktlinjer
RS 2015/128

- Ledningskontoret 2015-05-21

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Reviderad upphandlingspolicyn antas.

•

Regionstyrelsen får i uppdrag att meddela riktlinjer utifrån den fastställda policyn.

Regionstyrelsens beslut (under förutsättning av regionfullmäktiges beslut)
•

Ledningskontorets förslag till upphandlingsriktlinjer fastställs.

Ledningskontoret har tagit fram förslag till revidering av Region Gotlands upphandlingspolicy samt de riktlinjer som policyn hänvisar till. 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.
Region Gotland är med i nätverket Socialt ansvarstagande i offentlig upphandling.
Nätverket har tagit fram en uppförandekod som alla landsting och regioner som är
medlemmar kan ansluta sig till. I annat ärende denna dag har regionstyrelsen
rekommenderat regionfullmäktige att Region Gotland ansluter sig till uppförandekoden
eftersom styrelsen anser att arbetet i nätverket är viktigt och ligger i linje med regionens
arbete med att upphandlingar ska ske etiskt, socialt och ekonomiskt ansvarsfullt.
Expedieras:

Ledningskontoret - enheten för ekonomi, kvalitet och styrning

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/128

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Åsa Högberg

Datum 21 maj 2015

Regionstyrelsen

Revidering upphandlingspolicy och riktlinjer
Förslag till beslut

Regionstyrelsen föreslår regionfullmäktige 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 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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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.

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.

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
upphandlingsområdet.
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 affärsetiskt 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

se www.msr.se). Inköpsråden svarar för att relevanta energi- och miljökrav ställs i
förfrågningsunderlagen och ska, när så är påkallat, involvera regionens ekostrateger 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 bollplank 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.

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-09-07

Handlingar till

Ärende 7

Bildande av kommunalförbund för
svenskt ambulansflyg
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-08-18, § 246
• Ledningskontoret 2015-05-11
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-10, § 74

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-08-18

Rs § 246

Kommunalförbund för svenskt ambulansflyg
RS 2015/273

- Ledningskontoret 2015-05-11
- Regionstyrelsen 2015-05-28, § 182
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-06-10,§ 74

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Region Gotland ska bilda kommunalförbundet för svenskt ambulansflyg
tillsammans med de övriga landstingen/regionerna i Sverige, Region Skåne,
Landstinget Blekinge, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Region
Östergötland, Region Jönköping, Region Halland, Västra Götalandsregionen,
Region Örebro, Landstinget i Värmland, Landstinget Västernorrland, Landstinget
Västmanland, Landstinget i Sörmland, Landstinget Dalarna, Region Gävleborg,
Region Gotland, Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Region
Jämtland/Härjedalen, Västerbottens läns landsting, Norrbottens läns landsting.

•

Förslag till förbundsordning godkänns.

•

Region Gotland godkänner förslaget till samverkansavtal mellan förbundet och
Västerbottens läns landsting om det medicinska ansvaret och att Västerbottens läns
landsting därefter tecknar samverkansavtal med berörda landsting.

•

Region Gotlands andel, 57 255 kronor, av förbundets andelskapital på 9 747 375
kronor, ska inbetalas per den 5 januari 2016.

•

Region Gotland godkänner preliminär budget som ställs till förbundets förfogande.

•

Region Gotlands andel, 44 823 kronor, avseende 20 procent av förbundets fasta
kostnader enligt preliminär budget 2016, se bilaga 5b, ska inbetalas per den 5 januari
2016.

•

Samverkansnämnden Stockholm-Gotland får uppdrag att nominera ledamot till
förbundets styrelse.

•

Regionens kostnader för deltagande i kommunalförbundet ska belasta hälso- och
sjukvårdsnämndens budget.

•

Region Gotland utser en fullmäktigeledamot och en ersättare till
kommunalförbundets fullmäktige.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-08-18

forts

Rs § 246 forts
Landets landsting planerar att utveckla den luftburna ambulanssjukvården. För detta
arbete har en politisk samordningsgrupp tillsats. Under 2014 remitterade gruppen ett
förslag till landets landsting/regioner med ett förslag om att bilda ett kommunalförbund
(ett slags specialkommun) för ambulansflyg. Regionstyrelsen angav då i sitt remissvar
bl.a. att regionen inte var intresserad av att fortsätta samverka kring frågan om ett
medlemskap i ett kommande kommunalförbund. Hälso- och sjukvårdnämnden ansåg
det rimligt att regionen blir medlem men ansåg att kostnadsfördelningen mellan
medlemmarna var otillräcklig reglerad i förslaget till förbundsordning. Sammantaget
beslutade regionstyrelsen att frågan om medlemskap Region Gotland var för tidigt
väckt.
Samordningsgruppen översände 2015-04-24 bl.a. förslag till förbundsordning inför det
förestående bildandet av kommunalförbundet. Gruppen önskar inriktningsbeslut från
regionstyrelsen om förbundsordning och övrigt innehåll senast 18 juni 2015 och ett
godkännande av fullmäktige samt val av en ledamot och en ersättare till kommunalförbundets fullmäktige senast 18 september 2015.
Det nybildade kommunförbundets andelskapital ska vara ca 9,7 miljoner kronor (mnkr)
och fördelas på medlemmarna beräknat med 1 kr per invånare 2014-12-31, vilket för
Gotlands del gör 57 255 kr. Sammantaget bedömer regionens ledande tjänstemän och
politiker att alternativ saknas till att ansluta sig till det nya kommunalförbundet. Region
Gotland bedöms sannolikt inte kunna klara dessa ambulansflygtjänster tjänster på egen
hand eller att göra upphandlingar som skulle ge bättre villkor än som erbjuds från det
nybildade kommunalförbundet.
Hälso- och sjukvårdsnämnden förordar i remissvar i § 74, 2015-06-10, att Region
Gotland ansluter sig till kommunalförbundet för svenskt ambulansflyg.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2015/273

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Jan Olsson

Datum 11 maj 2015

Regionstyrelsen

Beslut om deltagande i bildande av kommunalförbund för svenskt
ambulansflyg
Förslag till beslut

•

•
•
•
•
•
•
•

Region Gotland ska bilda kommunalförbundet för svenskt ambulansflyg
tillsammans med de övriga landstingen/regionerna i Sverige, Region Skåne,
Landstinget Blekinge, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Region
Östergötland, Region Jönköping, Region Halland, Västra Götalandsregionen,
Region Örebro, Landstinget i Värmland, Landstinget Västernorrland, Landstinget
Västmanland, Landstinget i Sörmland, Landstinget Dalarna, Region Gävleborg,
Region Gotland, Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Region
Jämtland/Härjedalen, Västerbottens läns landsting, Norrbottens läns landsting.
Förslag till förbundsordning godkänns, bilaga B.
Region Gotland godkänner förslaget till samverkansavtal mellan förbundet och
Västerbottens läns landsting om det medicinska ansvaret och att Västerbottens
läns landsting därefter tecknar samverkansavtal med berörda landsting, bilaga 2.
Region Gotlands andel, 57 255 kronor, av förbundets andelskapital på 9 747 375
kronor, ska inbetalas per den 5 januari 2016, bilaga 4.
Regin Gotland godkänner preliminär budget som ställs till förbundets förfogande
enligt bilaga 5a.
Region Gotlands andel, 44 823 kronor, avseende 20 procent av förbundets fasta
kostnader enligt preliminär budget 2016, se bilaga 5b, ska inbetalas per den 5
januari 2016.
Samverkansnämnden Stockholm-Gotland får uppdrag att nominera ledamot till
förbundets styrelse.
Regionens kostnader för deltagande i kommunalförbundet ska belasta hälso- och
sjukvårdsnämndens budget.

Bakgrund

Sedan några år tillbaka har de landsting som står i begrepp att utveckla den luftburna
ambulanssjukvården bildat en politisk samordningsgrupp. Under 2014 remitterade
gruppen ett förslag till landets landsting/regioner med ett förslag om att bilda ett
kommunalförbund (ett slags specialkommun) för ambulansflyg.
Regionstyrelsens svarade på remissen 2014-09-25 och angav bl.a. att när det gäller
medlemskapet i ett kommande kommunalförbund så var regionen intresserad att
fortsätta samverka kring dessa frågor. Hälso- och sjukvårdnämnden ansåg det rimligt
att regionen blir medlem med ansåg kostnadsfördelningen mellan medlemmarna var
otillräcklig reglerad i förslaget till förbundsordning. Sammantaget beslutade
regionstyrelsen att frågan om medlemskap Region Gotland var för tidigt väckt.
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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Nuläge

Region Gotland mottog 2015-05-24 ett flertal dokument från samordningsgruppen
inför det nu förestående bildandet av kommunalförbundet, se bilaga A-B och 1-7.
Förslaget till förbundsordning omfattar samliga landets landsting/regioner, även
region Gotland. Utöver följbrevet från projektledaren medföljer 6 bilagor vilka utgör
grund för de punkter landstingen/regionerna ska fatta beslut om.
I följbrevet anges att underlagen och ärendet har beretts under ett par år och har nu i
vinter/vår beslutats i den nationella politiska styrgruppen för luftburen
ambulanssjukvård samt nyligen på landstingsledningsseminariet på Högberga där
flesta landstings ordförande/vice ordförande och direktörer fanns med.
Det påpekas också att det är viktigt att ärendet behandlas skyndsamt så att beslut
kan tas i landstings/regionstyrelse samt i fullmäktige på datum som anges i bifogat
beslutsbrev. Den 18 juni respektive 18 september är två viktiga datum för beslut då
styrgruppen önskar inriktningsbeslut från regionstyrelsen om förbundsordning
och övrigt innehåll den senast den 18 juni och ett godkännande av fullmäktige
samt val av en ledamot till kommunalförbundets fullmäktige senast den 18
september.
Inbetalning av andelskapital och viss del av initiala fasta kostnader, för Region
Gotland sammanlagt 102 078 kr, ska inbetalas senast den 5 januari 2016.
Ledning

Kommunalförbundet fullmäktige ska bestå av en ledamot och en ersättare från varje
medlem. Förbundets fullmäktige utser en styrelse av minst sju ledamöter och sju
ersättare. Varje sjukvårdsregion ska vara representerad i styrelsen. Respektive
samverkansnämnd ska nominera ledamöter till förbundets styrelse. Förbundets kansli
ska ha sitt kontor i Umeå och verksamheten leds av en förbundschef.
Ekonomiskt åtagande vid ett medlemskap

Det nybildade kommunförbundets andelskapital ska vara ca 9,7 mnkr och fördelas på
medlemmarna beräknat med 1 kr per invånare 2014-12-3, vilket för Gotlands del gör
57 255 kr.
Förbundet får ta upp lån på högst 600 mnkr, i annat fall krävs godkännande av
samtliga medlemmar fullmäktige. Förbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i
bolag eller förvärva fast egendom utan samtliga medlemmars fullmäktige. Varje
medlem har ansvar för förbundets skulder i förhållande till medlemmens andel av
andelskapitalet, vilket för Region Gotlands del är ca 0,6 procent.
För en ha solidarisk finansiering av förbundets fasta kostnader har tagits fram en
prismodell som både bygger på landstingens invånarantal (45%) och dessa yta (55%).
De fasta kostnaderna avser drift av koordineringscentral, ordinarie
sjuksköterskebemanning i flygplanen, anskaffning och underhåll av medicinteknisk
utrustning samt administration. Den totala fasta årskostnaden uppskattas till ca 26
mnkr vilka fördelas på medlemmarna efter antalet flygtimmar, för Gotlands del 84
timmar under 2012, vilket innebär ca 224 000 kr, se bilaga 3.
Förbundet ska äga och finansiera sex flygplan på 400 -550 mnkr, medan drift och
underhåll ska upphandlas av fristående operatör. Den rörliga kostnaden för de
faktiska flygtjänsterna faktureras till beställande landsting. Kostnader för särskilda
vårdteam (neonantal, ECMO och IVA) faktureras beställande landsting från det
landsting som tillhandhåller det aktuella teamet.
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Ambulansflygverksamheten beräknas starta 2018 varför en preliminär budget
upprättats för åren 2016-2018. För 2016 beräknas de fasta kostnaderna uppgå till 20
% (Gotlands del 44 823 kr), bilaga 5b och för 2017 till 50 % (Gotlands del 112 058
kr) och 2018 till 100 % (Gotlands del 224 113 kr), se bilaga 5a.
Internremiss

Från hälso- och sjukvårdsförvaltningen har i dagsläget inget yttrande kommit i detta
ärende.
Bedömning

Den samfällda bedömningen i dagsläget bland regionens ledande tjänstemän och
politiker är att det knappast inte finns något alternativ till att ansluta sig till det nya
kommunalförbundet. Genom medverkan av företrädare från regionens
sjukvårdsverksamhet har en bättre fördelning för de fasta kostnaderna uppnåtts för
regionens del. Att Region Gotland skulle kunna klara dessa ambulansflygtjänster
tjänster på egen hand eller att göra upphandlingar som skulle ge bättre villkor än som
erbjuds från det nybildade kommunalförbundet framstår inte som särskilt sannolikt.
Region Gotland bör därför ansluta sig till bildningen av ett kommunalförbund för
svenskt ambulansflyg.
Regionens kostnader för deltagande i kommunalförbundet ska belasta hälso- och
sjukvårdsnämndens budget.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Bilagor:

Exp till:

Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga
Bilaga

A Beslutsbrev
B Förbundsordning
1 Sammanställning av remissvar ang bildande av kommunalförbund
2 Samverkansavtal mellan Kommunförbundet och Västerbottens landsting
3 Fördelningsmodell fasta kostnader
4 Fördelning av andelskapital
5a Preliminär budget 2016 och kalkyl 2017-2018
5b Preliminär budget 2016 avseende 20 % av fasta kostnaderna
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Bilaga A

Landstingsstyrelsen
Landstingsfullmäktige

Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg.
Inledning.
Kommunalförbundet bildas för att administrera och sköta uppdraget med
ambulansflygplanverksamheten och överta befintligt samverkansavtal mellan de 21
landstingen och Västerbotten från den 1 januari 2016. Den ordinarie driftsstarten förväntas
ske början 2018. Under tiden fortsätter projektledning och uppbyggnaden av
organisationerna så att verksamheten står redo vid ordinarie driftsstart.

Förslag till beslut:
-

-

Att Bilda kommunalförbund tillsammans med övriga landsting/regioner i Sverige.
Region Skåne, Landstinget Blekinge, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län,
Region Östergötland, Region Jönköping, Region Halland, Västra Götalandsregionen,
Region Örebro, Landstinget i Värmland, Landstinget Västernorrland, Landstinget
Västmanland, Landstinget i Sörmland, Landstinget Dalarna, Region Gävleborg, Region
Gotland, Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Region
Jämtland/Härjedalen, Västerbottens läns landsting, Norrbottens läns landsting.
Att godkänna förslag till förbundsordning.
Att godkänna samverkansavtalet mellan förbundet och Västerbottens läns landsting
om det medicinska ansvaret och att Västerbottens läns landsting därefter tecknar
samverkansavtal med berörda landsting .
Att inbetala andelskapitalet per den 5 januari 2016 enligt bilaga 5a.
Att godkänna preliminär budget enligt bilaga som ställs till förbundets förfogande.
Att inbetala 20 % av förbundets fasta kostnader för preliminär budget per 5 januari
2016 enligt bilaga 5b.
Att uppdra till samverkansnämnden att nominera ledamot till förbundets styrelse.

Sammanfattning
I ärendet redovisas följande dokument:
a)
b)
c)
d)
e)
f)
g)

Beslutsunderlag.
Sammanställning av remissvar från i höst
Förslag till förbundsordning.
Förslag till samverkansavtal mellan förbundet och dess medlemmar.
Förteckning över andelskapital för respektive medlem.
Preliminär budget för 2016 samt kalkyl för 2017 och 2018.
Prismodell för förbundets fasta kostnader.

Bakgrund
Nationellt luftburen ambulanssjukvård
Sedan några år tillbaka har de landsting som har eller står i begrepp om att skaffa helikopter
bildat en politisk samordningsgrupp. Den arbetar utifrån intentionerna i utredningen ”vård
på vingar”. Till sin hjälp har den en projektledare och en arbetsgrupp som tar fram förslag
och driver arbetet med nationell samordning utifrån ett helhetsperspektiv. Arbetet har
delats upp i två delar, ett vad avser ambulanshelikopter och ett annat vad avser
ambulansflygplan. Parallellt med detta arbete har sedan ett par år pågått ett Svensk-norskt
projekt med att ta bort gränshinder mellan länderna för medicinskt samarbete inom
ambulanshelikoptersidan. Ett avtal har nyligen slutits länderna emellan och ett gränsråd
bildats för att följa utvecklingen och avtalet. Detta projekt har till 50 % finansierats av EU.
På gruppens initiativ har nyligen samtliga landsting och regioner i Sverige slutit ett
samverkansavtal om den flygplansburna ambulanssjukvården som medger en gemensam
upphandling och koordinering. Västerbottens läns landsting är värd för detta och
organisationen är under uppbyggnad.
Ambulansflyget
Samverkansavtalet har slutits mellan Västerbottens läns landsting och Sveriges 21
landsting/regioner om gemensam upphandling av ambulansflygplan. Upphandlingen pågår
och tilldelningsbeslut förväntas ske första kvartalet 2016. Upphandlingen avser drift av
ambulansflygplan medan landstingen och regionerna genom kommunalförbundet skall i
egen regi ansvara för den medicinsk tekniska utrustningen samt sjuksköterskor i flygplanen
och en egen flygkoordineringscentral .
Ambulanshelikopterverksamheten
Inom området samordning av ambulanshelikopter sker utvecklingen på annat sätt. Ett
separat kommunalförbund mellan Värmland, Dalarna och Västra Götalandsregionen har
etablerats. Samtal pågår mellan kommunalförbundet och övriga landsting inom
sjukvårdsregionen Uppsala/Örebro om medverkan i kommunalförbundet respektive
samverkansavtal. En utredning har nyligen slutförts inom region Östergötland angående
ambulanshelikopter och diskussion pågår i Region Skåne.
I övriga Sverige har följande landsting ambulanshelikopter; landstinget i Norrbotten,
Västerbotten och Region Jämtland/Härjedalen samt Uppsala, Stockholm och Gotland. Det
innebär att Sverige totalt har 9 st. ambulanshelikoptrar. För att nå ett rikstäckande system
krävs 12 st.

Strategisk inriktning med att kommunalförbundet svenskt ambulansflyg äger flygplanen.
Kommunalförbundet svenskt ambulansflyg avser att äga och finansiera de upphandlade
flygplanen. Kommunalförbundet skall inte sköta drift eller underhåll av planen utan tecknar
avtal med operatör som reglerar förhållanden och ansvar för respektive part. Däremot

kommer kommunalförbundet att inrätta en beställnings/kontroll funktion gentemot
avtalspart i syfte att garantera underhåll mm sköts enligt överenskommen mall och
transportmyndigheters krav. Denna funktion säkerställer även att flygplanen behåller den
skötsel och standard för säkerställande av restvärdet på flygplanen.
Fördelar med att kommunalförbundet äger och finansierar flygplanen.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Potentiell kostnadsfördel jämfört privat aktör om 240-420 mkr över 12 årig
kontraktstid, exkl momsavdrag
Betydande kostnadsfördel även vad gäller att landstingen från och med 1.1-14 ej får
göra fullt momsavdrag på bl a köpta tjänster efter ändring i momslagen
Högre inköpsrabatt vid enhetlig flotta
Lägre utbildningskostnad vid enhetlig flotta
Sannolikt inget behov av back up flygplan vid enhetlig flotta
Lättare att flytta runt flygplan/piloter i Sverige vid enhetlig flotta.
Landstingen har full klontroll över flygplanen och MEDIVAC specifikation
Landstingen har full rådighet över flygplanen i fall privat aktör står inför konkurs,
kontraktsbrott, Mis management och kan byta operatör
Ökar konkurrensen och möjligheten att få in flera anbud då ett antal operatörer
annars skulle avstå från att lämna anbud p g a tung investering (stor risk/dyrt)

Konsekvenser/risker
•
•
•
•
•

Övertar restvärdes risk för flygplanen efter kontraktsslut ( sannolikt ekonomisk
potential istället, utifrån historiska resultat)
Kräver mer ”hands on” arbete
Ökad transaktionskostnad vid flygplansköpet:
o Ca 1 mkr över en 12 årig kontraktsperiod för ledningsarbete
o Ca 2-5 mkr i ökad kostnad för ”set up”, förhandling och juridik
Ändring krävs i förbundsordningen, investering/lån om maximalt 600 mkr.
Ingen tidsförskjutning för verksamhetsstart om beslut från landstingen/regioner tas
innan sommaren-15.

Remissvar från i höstas om bildande av kommunalförbundet svenskt ambulansflyg och
förbundsordning.
Inför förslag från styrgruppen för luftburen ambulanssjukvård om att bilda
kommunalförbundet svenskt ambulansflyg med föreslagen förbundsordning, begärdes
remissyttrande från samtliga landsting/regioner.
8 landsting/regioner svarade ja utan reservation. 11 st. svarade ja med reservation och 2 st.
avböjde att svara respektive ville avvakta och utvärdera nuvarande samverkansavtal.
Av de inkomna synpunkterna/reservationer har justeringar gjorts i drygt 80 % av dessa i
nuvarande förslag till förbundsordning och övriga synpunkter har styrgruppen enats om utan
justeringar.
Sammanställningen av remissvaren framgår av bilaga 1.

Process och tidplan för kommunalförbundets bildande
För att kommunalförbundet ska kunna starta och vara i drift till 1 januari 2016 krävs ett antal
beslut sker i respektive landsting/region vid specifika tidpunkter enligt nedan.
1. Inriktningsbeslut från arbetsutskott alternativt landstings/regionstyrelse: Att
godkänna föreslagen förbundsordning. Beslut senast 18 juni.
2. Beslut i landstings/regionfullmäktige: Att godkänna föreslagen förbundsordning.
Beslut senast 18 september.
3. Att utse 1 st fullmäktige ledamot till kommunalförbundets fullmäktige. Beslut senast
18 september.
4. Att i var och en av de 6 sjukvårdsregioner;
- Södra sjukvårdsregion
- Östra Sjukvårdsregion
- Västra Sjukvårdsregion
- Uppsala/Örebro sjukvårdsregion
- Stockholms sjukvårdsregion
- Norra sjukvårdsregion
Utse 1 st. ledamot och 1 st. ersättare i förbundsstyrelsen. I norra sjukvårdsregion utses 2 st.
ledamöter och 2 st. ersättare. Vilket totalt blir 7 st. ledamöter och 7 st. ersättare i
förbundets styrelse. Beslut senast 23 oktober.
5. Att inbetala andelskapitalet enligt bilaga till konto xxx xxx i yy bank senast den 5
januari 2016 samt preliminär budget om 20 % av de ordinarie fasta kostnader enligt
bilagda förteckning.

Samverkansavtal
Samverkansavtalet reglerar bemanning och det medicinska ansvaret mellan
kommunalförbundet och Västerbottens läns landsting .
Samverkansavtalet framgår av Bilaga 2.

Prismodell för fördelning av förbundets fasta kostnader
Förbundets medlemmar är överens om att solidariskt finansiera den gemensamma driften av
koordineringscentral, ordinarie sjuksköterskebemanning i flygplanen, anskaffning och
underhåll av medicinteknisk utrustning samt administration. Kostnaderna skall fördelas
mellan medlemmarna utifrån yta (55 %) och invånarantal (45 %). Kostnaden utgår som en
särskild avgift per påbörjat flyguppdrag. Avgiften är dock maximerad till 10 000 svenska
kronor per flygtimme. Överskjutande del av avgiften ska fördelas lika mellan övriga
parter.Avgiften debiteras såsom en preliminär avgift vid årets början till medlemmarna
utifrån fjolårets volym flygtimmar per medlem och avräknas efter årets slut utifrån faktiskt
antal flygtimmar.

Kostnaden för själva flygtjänsten (rörlig kostnad) fördelas utifrån antalet faktiska uppdrag
och flugna timmar och faktureras från kommunalförbundet till beställande part.
Kostander utöver flygtid för särskilda vårdteam (neonantal, ECMO och IVA) och
organtransportger faktureras från den part som tillhandahåller teamet till beställande part.
Prismodellen med fördelning av fasta kostnader framgår av Bilaga 3

Andelskapital
I enlighet med kommunalförbundets förbundsordning skall medverkande medlemmar per
den 31 dec 2016 inbetala till förbundets konto andelskapitalet. Andelskapitalet är 1 (en)
svensk krona utifrån folkmängd. Andelskapitalet baseras på invånarantalet per 31 dec 2014
utifrån SCB s statistik.
Fördelning av andelskapitalet per medlem framgår av bilaga 4.

Preliminär budget och kalkyl för perioden 2016-2018
När förbundets fullmäktige och styrelse är tillsatt skall kommunalförbundet fastställa budget
för innevarande år. Enligt förslaget till förbundsordning skall detta ske innan den 1 april
2016.
En preliminär budget för 2016 samt kalkyl för 2017 och 2018 har förberetts av projektets
arbetsgrupp och behandlats av politisk styrgrupp i projektet. Budget och kalkyl inkluderar
även kalkyl för uppstart-och projektledning från 2013 fram till ordinarie verksamhets start
2018. Underlaget tillställs kommunalförbundets fullmäktige och styrelse.
Den preliminära budgeten baseras på kostnad för förbundschef samt del av upparbetade
uppstart-projektledningskostnader, vilka Västerbottens läns landsting hittills finansierat.
Kalkylen för 2017 är baserad på samma sätt men med högre andel av uppstartkostnad för
rekrytering och anställningar av sjuksköterskor i flygplan samt organisation för
koordineringscentral och medicinsk teknisk organisation med tillhörande utbildning mm. För
2018 bedöms endast de ordinarie fasta kostnaderna för organisation i egen regi samt
administration kvarstå om totalt 26,0 mkr.
Den preliminära budgeten för 2016 beräknas till 20 % av de ordinarie fasta kostnaderna,
vilket blir 5,2 mkr. Detta fördelas enligt prismodell enligt ovan och bilaga 3. För 2017
beräknas kalkyl och debitering till medlemmar utgå med 50 % av de ordinarie fasta
kostnader vilket blir 13 mkr.
Preliminär budget och kalkyl för perioden 2016-2018 framgår av bilaga 5a.
Preliminär budget om 20 % av fasta kostnader för 2016, att inbetala senast 5 januari 2016
framgår av bilaga 5b.

Bilaga B

Förbundsordning för Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg
1 § Namn och säte
Kommunalförbundets namn är Kommunalförbundet Svenskt ambulansflyg.
Förbundet har sitt säte i Umeå.
2 § Medlemmar
Medlemmar i kommunalförbundet är landsting och regioner i Sverige enligt nedan.
Stockholms läns landsting, Landstinget i Uppsala län, Landstinget Sörmland, Region
Östergötland, Region Jönköping, Region Kronoberg, Landstinget i Kalmar län, Region
Gotland, Landstinget Blekinge, Region Halland, Västra Götalandsregionen, Landstinget i
Värmland, Region Örebro, Landstinget Västmanland, Landstinget Dalarna, Landstinget
Gävleborg, Landstinget Västernorrland, Region Jämtland Härjedalen, Västerbottens läns
landsting, Norrbottens läns landsting, Region Skåne.
3 § Ändamål, uppgifter
Förbundets ändamål är att för medlemmarnas räkning tillhandahålla ambulansflyg.
Förbundets syfte är att effektivisera ambulansflyg för att öka patientnyttan och
patientsäkerheten genom samordning av gemensamma resurser.
Det ankommer därvid på förbundet att bland annat:
-

upphandla och samordna flygambulanstjänst,
upphandla, äga och finansiera egna ambulansflygplan,
samordna beställningar och genomförande av flygambulanstjänst genom
tillhandahållande av flygcentral,
samordna och effektivisera inköp och drift av medicinteknisk utrustning,
tillhandahålla sjukvårdspersonal, samt
i övrigt följa därmed sammanhängande frågor för utveckling av den luftburna
ambulanssjukvården i Sverige samt följa utvecklingen avseende
ambulanshelikopterverksamheten i Sverige.

4 § Organisation
Förbundet är ett kommunalförbund med förbundsfullmäktige och förbundsstyrelse, nedan
kallat fullmäktige respektive styrelsen.
5 § Förbundsfullmäktige
Fullmäktige ska bestå av medlemmar i enlighet med §2. Varje medlem väljer en ordinarie
ledamot och en ersättare som representant i fullmäktige.
Ordinarie fullmäktige sammankallas minst två gånger per år.
Fullmäktige ska besluta i följande ärenden:

-

mål och riktlinjer för verksamheten,
förbundets årliga budget,
val av ledamöter och ersättare i styrelsen,
val av revisorer och revisorssuppleanter,
årsredovisning och ansvarsfrihet.

Ledamöter och ersättare väljs för en mandatperiod om fyra år räknat från och med den 1 april
efter ett valår. När val av ledamöter och ersättare sker första gången ska det avse tiden från
den 1 januari 2016 till den 1 april 2019.
Fullmäktige ska vid sitt första sammanträde under mandatperioden bland sina ledamöter utse
en ordförande och två vice ordförande för resten av mandatperioden.
Vid förfall av en ledamot i fullmäktige ska denne alltid ersättas av en förtroendevald från den
medlem som valt ledamoten.
Fullmäktige avgör om andra än ledamöter ska ha yttranderätt vid fullmäktiges sammanträden
enligt kommunallagen kap 5 § 21.

6 § Beslut i Fullmäktige
Beslut i fullmäktige fattas med enkel majoritet.
Beslut om kommunalförbundets budget fattas med kvalificerad majoritet som är 2/3 av antalet
avgivna röster.

7 § Arvodesbestämmelser
Arvoden till och andra ekonomiska förmåner till ledamöter och ersättare i fullmäktige och
styrelsen samt till revisorerna och revisorssuppleanter ska bestämmas enligt de
ersättningsregler som gäller för förtroendevalda i det landsting där kommunalförbundet har
sitt säte.

8 § Styrelse
Fullmäktige utser för samma mandattid som för fullmäktige en styrelse. Styrelsen ska bestå av
minst sju ledamöter och sju ersättare. Varje sjukvårdsregion ska vara representerad i styrelsen
med minst en ledamot och en ersättare. Lagen om proportionellt valsätt ska inte tillämpas vid
val till styrelsen.
Styrelsen är ställföreträdare för fullmäktige i de ärenden där fullmäktige inte ska besluta enligt
ovan.
Styrelsen utser firmatecknare och beslutsattestanter för kommunalförbundet. Styrelsen utser
en förbundschef som har att leda verksamheten inom kommunalförbundet enligt styrelsens
anvisningar.

Styrelsen utser inom sig ordförande och vice ordförande.
Närvaro- och yttranderätt för utomstående vid styrelsens sammanträden avgörs av styrelsen
enligt kommunallagen kap 6 § 19.

9 § Revisorer
Kommunalförbundet ska ha två revisorer och två revisorssuppleanter för granskning av
förbundets verksamhet. Revisorerna väljs för samma mandatperiod som ledamöterna och
ersättarna i fullmäktige.
Revisorerna ska avge revisionsberättelse till fullmäktige som beslutar om ansvarsfrihet för
styrelsen. Denna ska också lämnas till varje förbundsmedlems fullmäktige senast före april
månads utgång.
10 § Initiativrätt
Ärenden i fullmäktige får väckas av:
-

ledamot i fullmäktige,
styrelsen, samt
förbundsmedlem genom framställan av landstingsfullmäktige eller landstingsstyrelsen.

11 § Kungörelser och tillkännagivanden
Kommunalförbundets kungörelser, protokoll och andra tillkännagivanden ska anslås på
kommunalförbundets officiella anslagstavla. Västerbottens läns landsting officiella
anslagstavla är officiell anslagstavla för kommunalförbundet.
Tid och plats för budgetsammanträde ska kungöras på samtliga medlemmars officiella
anslagstavlor samt på kommunalförbundets web-sida.
12 § Andelskapital
Varje medlem tillskjuter en (1) svensk krona per landstingsinvånare som andelskapital vid
kommunalförbundets bildande. Kvotvärdet av detta ger medlemmens andel i
kommunalförbundet.
13 § Andel i tillgångar och skulder
Förbundsmedlemmarna har vid varje tidpunkt andel i kommunalförbundets tillgångar och
skulder i förhållande förbundsmedlemmens andel av andelskapitalet.
Fördelningsgrunden gäller även för täckande av brist om förbundet skulle sakna medel att
betala sina skulder i verksamheten samt vid skifte av förbundets behållna tillgångar eller
skulder som föranleds av förbundets upplösning.

14 § Kostnadstäckning
Kommunalförbundets årliga kostnader ska minst täckas av årets intäkter.
Kommunalförbundet ska debitera medlemmarna för utförda tjänster enligt
självkostnadsprincipen.
Om årets kostnader inte täcks enligt andra stycket ska finansieringen av underskottet fördelas
mellan förbundets medlemmar procentuellt i relation till värdet av nyttjade tjänster under året.
15 § Lån, borgen mm
Förbundet får uppta lån upp till ett belopp om sexhundramiljoner kronor ( 600 000 000
kronor)
Kommunalförbundet får inte uppta lån utöver 600 000 000 SEK, teckna borgen, garantier
eller andra ansvarsförbindelser utan godkännande av samtliga förbundsmedlemmars
fullmäktige.
Kommunalförbundet får inte bilda bolag, förvärva andelar i bolag, förvärva fast egendom
eller motsvarande utan godkännande av samtliga förbundsmedlemmars fullmäktige.
16 § Styrning och insyn i förbundets ekonomi och verksamhet
Medlemmarna i kommunalförbundet, genom sina respektive styrelser, har rätt till insyn i
kommunalförbundet.
Förbundet ska löpande tillställa förbundsmedlemmarna rapport om verksamhetens ekonomi
och utveckling. Styrelsen ska, efter samråd med medlemmarna, fastställa en tidplan för
förbundets arbete med budget, uppföljning av ekonomi och verksamhet, delårsrapporter och
bokslut.
Styrelsen ska därutöver avlämna de rapporter över verksamheten som medlem i förbundet
efterfrågar. Styrelsen svarar också, på eget initiativ, för att informera medlemmarna i
förbundet om principiella händelser eller andra händelser av större vikt för förbundet eller
någon av dess medlemmar. Innan beslut tas om avtal av större dignitet eller större
investeringar ska samråd ske med samtliga förbundsmedlemmar.
Om förbundsmedlemmarna inte är överens om avtal av större dignitet eller större
investeringar ska beslut om dessa fattas med enkel majoritet i fullmäktige.
17 § Budget – årsredovisning
Fullmäktige ska årligen fastställa budget för förbundet. Budgeten ska innehålla en plan för
såväl verksamheten och ekonomin under budgetåret som ekonomin under den kommande
treårsperioden.
Förbundet ska samråda med förbundsmedlemmarna om budgetförslaget enligt plan för
budgetarbetet och senast en månad före fullmäktiges sammanträde. Budgeten ska fastställas
senast den 30 september före verksamhetsåret.

Budgetförslaget ska vara tillgängligt för allmänheten enligt vad som stadgas i
kommunallagen. Tid och plats för budgetsammanträdet ska kungöras på kommunalförbundets
officiella anslagstavla och samtliga medlemmars officiella anslagstavlor.
Fullmäktige ska varje år upprätta bokslut/årsredovisning per den 31 december.
Prisberäkningsmodell för debitering av medlemmarna för utförda tjänster fastställs årligen i
budgeten.
Fördelningsmodell av kommunalförbundets fasta kostnader (administration,
koordineringscentral, medicinsk teknik och egna sjuksköterskor mm) finns i bilaga 1. (tillägg)
Den kostnad som ska fördelas samt takbeloppet fastställs årligen i samband med
budgetbeslutet för kommunalförbundet.
Fastställd budget ska publiceras på kommunalförbundets web-sida.

18 § Förbundskansli
Förbundet ska ha ett kansli med uppgift att under förbundsstyrelsen sköta förbundets
administration och förbundets löpande verksamhet. Förbundskansliet har kontor i Umeå.
19 § Uppsägning och utträde
Kommunalförbundet är bildat på obestämd tid. En förbundsmedlem har rätt att utträda ur
förbundet. Uppsägningstiden är tre år räknat från ingången av den månad då uppsägningen
skedde.
Regleringen av de ekonomiska mellanhavandena mellan förbundet och den utträdande
medlemmen bestäms i en överenskommelse mellan samtliga förbundsmedlemmar. Den
ekonomiska regleringen ska ske utifrån de andelar i förbundets samlade tillgångar och skulder
som gäller det år då medlemmen utträder ur förbundet, om inte annat avtalas mellan
förbundsmedlemmarna.
De kvarvarande medlemmarna antar de ändringar i förbundsordningen som behövs med
anledning av utträdet.
20 § Likvidation och upplösning
Om medlemmarna inte kan enas om förutsättningarna för utträde när uppsägningstiden i 19 §
är till ända, ska förbundet omedelbart träda i likvidation.
Likvidationen verkställs av styrelsen i egenskap av likvidator. Vid skifte av förbundets
behållna tillgångar i anledning av likvidationen ska den i 11 § angivna fördelningsgrunden
mellan medlemmarna tillämpas.
När förbundet har trätt i likvidation ska förbundets egendom i den mån det behövs för
likvidationen förvandlas till pengar genom försäljning eller på annat lämpligt sätt.
Verksamheten får tillfälligt fortsätta om det behövs för en ändamålsenlig avveckling.

När styrelsen har fullgjort sitt uppdrag som likvidator ska styrelsen avge en slutredovisning
för sin förvaltning. Redovisning sker genom en förvaltningsberättelse som rör likvidationen i
sin helhet med redovisning av skiftet av behållna tillgångar. Till berättelsen ska fogas
redovisningshandlingar för hela likvidationen. Till slutredovisningen ska fogas styrelsens
beslut om vilken av förbundets medlemmar som ska överta och vårda de handlingar som hör
till förbundets arkiv.
När förvaltningsberättelsen och redovisningshandlingarna har delgetts samtliga
förbundsmedlemmar, är förbundet upplöst.
21 § Tvister
Tvist mellan förbundet och en eller flera medlemmar ska, om parterna inte kan nå en frivillig
uppgörelse, avgöras genom skiljeförfarande enligt lag (1999:116) om skiljeförfarande.
22 § Bildandet av förbundet
Förbundet är bildat när medlemmarnas fullmäktige har antagit förbundsordningen. Förbundet
ansvarar för verksamheten enligt förbundsordningen från den 1 januari 2016.
23 § Ändringar av förbundsordningen
Ändringar eller tillägg till förbundsordningen ska antas av fullmäktige och fastställas av
medlemmarnas landstingsfullmäktige.

Bilaga 1
Sammanställning över remissvar ang bildande av kommunalförbund
angående Svenskt ambulansflyg.
Ja,
Norrbotten
Västerbotten
Jämtland
Västernorrland
Gästrikland
Dalarna
Värmland
Örebro
Västmanland
Uppsala
Stockholm
Sörmland
Östergötland
Jönköping
Västra Götaland
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Halland
Skåne

Ja, med reservation
x
x
x
x
x
x
x
x

Nej

Bilaga
x
x
x
x
x
x
x

Anm
val av ordf/vice , val revisor,kostn täck
9 ledam,/upps.5 år
9 ledam/ kostnadstäckn/förd.modell/
Start tidigast halvår-15
Starttidpunkt
Tekalkriterier/starttidpunkt
Beslutsordn/merpart ansluts/ starttidp
val av ordf o vice ordf, beslutsord budg

x

x

låneram, ej hkp, revisor suppl, val fullm

x
x

x
x

starttidpunkt 2015-04-01
Kapital/likvidation/uppsägn/Starttid

x
x
x
x
x

x
x

x

vill avakta o utvärdera samv avtal

x

Avböjer att svara

x
x

Bilaga 2
2015-03-30

Bilaga 2
Samverkansavtal mellan Kommunalförbundet Svenskt Ambulansflyg och Västerbottens Läns Landsting
§ 1 Parter
Föreliggande samverkansavtal har tecknats mellan Kommunalförbundet Svensk Ambulansflyg och Västerbottens Läns Landsting.

§ 2 Avtalets syfte
Avtalet ska tydliggöra ansvars- och rollfördelning mellan Kommunalförbundet och Västerbottens Läns Landsting.

§ 3 Grundprinciper för ambulansflygverksamheten
•

Kommunalförbundet bedriver ambulansflygverksamheten med säte i Umeå.

•

Västerbottens Läns Landsting förbinder sig att stödja kommunalförbundet både medicinskt och administrativt på sätt som regleras nedan.

§ 4 Parternas åtaganden
§ 4.1 Västerbottens Läns Landstings (VLL) uppgifter och ansvar
•

VLL är vårdgivare för verksamheten.

•

VLL ska förse kommunalförbundet med sjuksköterskor utifrån fastställd bemanning,
antingen från den egna organisationen eller från andra medlemmar.

•

VLL svarar, efter samråd med övriga medlemmar, för kravspecifikation för medicinskteknisk utrustning i flygplanen.

•

VLL svarar för administrativt stöd till kommunalförbundet i den mån inte kommunalförbundet har egna resurser. Det kan vara både direkta insatser som ekonomi- och löneadministration eller konsultativa insatser i form av exempelvis juridisk rådgivning eller upphandlingsstöd.

§ 4.2 Kommunalförbundets uppgifter och ansvar

•

Kommunalförbundet ersätter VLL eller annan medlem för de personalkostnader som
uppkommer i samband med tjänstgöring åt kommunalförbundet.

2015-03-30
•

Kommunalförbundet ersätter VLL för administrativa tjänster som de ställer till kommunalförbundets förfogande.

•

Kommunalförbundet svarar för eventuell specialutbildningen som krävs för att vårdpersonal ska kunna tjänstgöra inom ambulansflyget.

§ 5 Avtalstid och förändringar
Avtalet gäller tills vidare med en uppsägningstid av 12 månader.
Parterna ska under avtalstiden påtala behov av förändringar i avtalet. En uppföljning av avtalet ska ske inom tre år från ikraftträdandet.

För Kommunalförbundet:
2015-

……………………………..
Förbundschef

För Västerbottens Läns Landsting:
2015-

………………………………
Landstingsdirektör

Bilaga 3 , fördelningsmodell Svenskt ambulansflyg

Fördelningsmodell flygambulans ‐ egenregidelen
Fast kostnad

Landsting

Stockholms läns landsting
Landstinget i Uppsala län
Landstinget Sörmland
Landstinget i Östergötland
Landstinget i Jönköpings län
Landstinget Kronoberg
Landstinget i Kalmar län
Region Gotland
Landstinget Blekinge
Region Skåne
Region Halland
Västra Götalandsregionen
Landstinget i Värmland
Örebro läns landsting
Landstinget Västmanland
Landstinget Dalarna
Landstinget Gävleborg
Landstinget Västernorrland
Jämtlands läns landsting
Västerbottens läns landsting
Norrbottens läns landsting
Summa

Invånare
31.12.2014

26 012 000 Fullt år 2018

45%

55%

45 % av Fast
kostnad fördelad
utifrån innevånare

55 % Fast kostnad
fördelad utifrån
yta

2 198 044
348 942
280 666
442 105
344 262
189 128
235 598
57 255
154 157
1 288 908
310 685
1 632 012
274 691
288 150
261 703
278 903
279 991
243 061
126 765
262 362
249 987

2 639 581
419 036
337 045
530 914
413 416
227 119
282 924
68 756
185 124
1 547 820
373 095
1 959 846
329 870
346 033
314 273
334 928
336 235
291 886
152 229
315 065
300 204

9 747 375

11 705 400

Källa:
SCB Folkmängd 31.12 2014

Yta km2

Justerad fast
kostnad utifrån tak Andel av
SUMMA Fast
10 000
fast
kostnad
kr/flygtimma
kostnad

7 154
8 608
7 026
12 224
11 693
9 385
11 637
3 166
3 039
11 302
5 687
28 779
21 789
9 633
5 659
30 223
19 629
22 957
53 753
58 872
105 205

228 755
275 247
224 662
390 872
373 893
300 093
372 102
101 235
97 174
361 390
181 846
920 231
696 720
308 023
180 951
966 404
627 652
734 068
1 718 794
1 882 478
3 364 011

2 868 336
694 284
561 707
921 786
787 309
527 212
655 026
169 992
282 298
1 909 210
554 941
2 880 077
1 026 590
654 055
495 224
1 301 332
963 887
1 025 954
1 871 023
2 197 542
3 664 215

3 150 000
915 327
420 000
1 215 260
210 000
420 000
420 000
224 113
350 000
2 030 000
560 000
2 520 000
210 000
210 000
350 000
700 000
560 000
1 352 593
2 466 711
2 897 186
4 830 811

447 420

14 306 600

26 012 000

26 012 000

Källa:

12%
4%
2%
5%
1%
2%
2%
1%
1%
8%
2%
10%
1%
1%
1%
3%
2%
5%
9%
11%
19%

Antal
flygtim
(2012)

Kr/flygtimma

315
126
42
140
21
42
42
84
35
203
56
252
21
21
35
70
56
258
625
388
1 175

10 000
7 264
10 000
8 680
10 000
10 000
10 000
2 668
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
10 000
5 243
3 947
7 467
4 111

4 007
Källa:

SCB 20130228

Norrlandstingens egen info

land+ inlandsvatten+de fyra stora sjöarna

MatFribergs analys söder

exkl havsvatten ut till territorialgräns

utifrån leverantörsinfo

exkl havsvatten ut till territorialgräns

Bilaga 4.
Fördelning av andelskapital utifrån folkmängd i riket 31.12-2014. 1),
Folkmängd

Andelskapital, Kronor

2 198 044

2 198 044

Uppsala

348 942

348 942

Södermanland

280 666

280 666

Östergötland

442 105

442 105

Jönköping

344 262

344 262

Kronoberg

189 128

189 128

Kalmar

235 598

235 598

Gotland

57 255

57 255

Blekinge

154 157

154 157

1 288 908

1 298 908

310 685

310 685

1 632 012

1 632 012

Värmland

274 691

274 691

Örebro

288 150

288 150

Västmanland

261 703

261 703

Dalarna

278 903

278 903

Gävleborg

279 991

279 991

Västernorrland

243 061

243 061

Jämtland

126 765

126 765

Västerbotten

262 362

262 362

Norrbotten

249 987

249 987

9 747 355

9 747 355

Stockholm

Skåne
Halland
Västra Götaland

Summa:

1) Källa: SCB Folkmängd 31.12 2014

Bilaga 5a
Preliminär budget för 2016
samt kalkyl för 2017 och 2018, totalt

2016

Koordineringscentral

2017

2018

2884

Uppstart
Drift

7613

Sjukvårdspersonal

3149

Uppstart
Drift

14815

Medicinsk teknisk org.
Uppstart
Drift

Administration

1584

900

Uppstart
Drift
Projektledn, central /västerbotten. 2013-15
Projketledning, västerbotten

Totalt:

1200
5022
1500

649

7422

7882

2000

26012

Bilaga 5b
Preliminär budget 2016 0m 20 % av de ordinarie fasta kostnaderna för egen regi verksamhet
Fasta kostnader
Stockholm
Uppsala
Södermanland
Östergötland
Jönköping
Kronoberg
Kalmar
Gotland
Blekinge
Skåne
Halland
Västra Götaland
Värmland
Örebro
Västmanland
Dalarna
Gävleborg
Västernorrland
Jämtland
Västerbotten
Norrbotten
Summa:

3 150 000
915 327
420 000
1 215 260
210 000
420 000
420 000
224 113
350 000
2 030 000
560 000
2 520 000
210 000
210 000
350 000
700 000
560 000
1 352 593
2 466 711
2 897 186
4 830 811

%-uell fördelning
av FK
12,11
3,52
1,61
4,67
0,81
1,61
1,61
0,86
1,35
7,80
2,15
9,69
0,81
0,81
1,35
2,69
2,15
5,20
9,48
11,14
18,57

20 % av FK
att inbetala 5 jan.
630 000
183 065
84 000
243 052
42 000
84 000
84 000
44 823
70 000
406 000
112 000
504 000
42 000
42 000
70 000
140 000
112 000
270 519
493 342
579 437
966 162

26 012 001

100

5 202 400

>>> "Mats Friberg" <matsfriberg53@gmail.com> 2015-05-04 12:06 >>>
Den 24/4 skickades material för diarieförning i form av :
Förbundsordning
Beslutsbrev
Bilagor
Inför beslut i ert landsting om bildande av kommunalförbund för svenskt
ambulansflyg samt att landstingen skall äga flygplanen i kommunalförbundet.
Har av ett par landsting uppmärksammats på att 3 stycken justeringar kan göras
för att bli helt korrekt. Ber er göra detta själva då jag efter avstämning med
delar av min arbetsgrupp enats om att INTE skicka helt en ny helt komplett
omgång då materialet är omfattande.
Justeringar avser:
I beslutsbrevet:

-I fjärde Att satsen (första sidan) ändras till bilaga 4
- Under Stycket Andelskapital (femte sidan) andra raden ändras till..
5 januari 2016.

I Förbundsordningen: - 17 §, 6 stycket ändras till …bilaga 1.
Tack på förhand för er hjälp.
Mats Friberg
Projektledare och nationell samordnare för svenskt ambulansflyg
Matsfriberg53@gmail.com
0709-504131

REGION GOTLAND

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2015-06-10

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

2015-05-27

HSN § 74 Bildande av kommunalförbund för svenskt
ambulansflyg
HSN 2013/97 Tjänsteskrivelse
Bildande av kommunalförbund för svenskt ambulansflyg

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige att ansluta
Region Gotland till kommunalförbundet för svenskt ambulansflyg.

Bakgrund AU § 65

Region Gotland har sedan mars 2013 genom hälso- och sjukvården medverkat i
projektet ”nationell samordning av luftburen ambulanssjukvård”. Projektet har drivits
av Sveriges Kommuner och Landsting med en styrgrupp bestående av
förtroendevalda från landsting/regioner och en arbetsgrupp bestående av tjänstemän.
Förvaltningens bedömning

Tillgång till ambulansflyg är viktigt för Gotland när ambulanshelikopter inte kan
användas. Övertagande i offentlig regi av koordinering och sjuksköterskebemanning
innebär större rådighet över resursen. En samordnad upphandling av pilottjänsten
innebär sannolikt att fler och bättre anbud kan erhållas. När den kommunalförbundet
förverkligas finns inte längre någon marknad för flygbolag som erbjuder
sjuksköterskebemannade och medicintekniskt utrustade flygplan som en paketlösning.
En upphandling för Gotlands behov enbart skulle därmed kräva att vi själva sköter
dessa uppgifter liksom flygplanering. En sådan uppgift skulle bli mycket vansklig.
Förslaget till förbundsordning har sedan utkastet remitterades hösten 2014 efter
inspel från flera landsting/regioner genomgått stora förbättringar och känns nu kunna
ligga till grund för region Gotlands ställningstagande till ansökan om medlemskap.
Paragrafen är omedelbar justerad.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att föreslå Regionfullmäktige att ansluta
Region Gotland till kommunalförbundet för svenskt ambulansflyg.
Expedieras: Registrator Regionstyrelsen

Justeringsman

Utdragsbestyrkande

17

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-09-07

Handlingar till

Ärende 8

Avtal om mark för bryggeri i Visby hamn
Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-08-18, § 245
• Ledningskontoret 2015-08-28*
* Kompletterande handlingar 1 september 2015

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-08-18

Rs § 245

Avtal om mark för bryggeri i Visby hamn
RS 2013/720

- Ledningskontoret 2015-08-11

Regionstyrelsens beslut
•

Ärendet återremitteras för ytterligare beredning.

•

Ärendet behandlas vid extra insatt sammanträde för regionstyrelsen måndag
7 september 2015.

Beslutet förklarades omedelbart justerat.
Villkoren för den affär som regionstyrelsen tar ställning till utgörs av innehållet i dels
villkorat anbud och dels ramavtal. Under förutsättning att parterna genomför de
åtaganden som här överenskoms om, ska regionen efter genomförda åtgärder försälja
den byggklara tomten till Spendrups/Gotlands Bryggeri för en köpeskilling av 14
miljoner kronor. Försäljningen ska i första hand ske i form av ett aktiebolag som ska
vara ägare till den avstyckade fastigheten.
Ordförande yrkar på ytterligare beredning av ärendet. Ordförande ställer proposition på
eget yrkande och finner att det vunnit bifall.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr RS 2013/720

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Anders Lindholm

Datum 28 augusti 2015

Regionstyrelsen

Underlag inför beslut om Villkorat anbud samt Ramavtal
med Spendrups om mark för bryggeri i Visby hamn
1. Underlag för beslut

Villkoren för den affär som regionstyrelsen har att ta ställning till utgörs av innehållet
i dels Villkorat anbud (bilaga 1) och dels Ramavtal (bilaga 2). Under förutsättning
att parterna genomför de åtaganden som här överenskoms om, ska regionen efter
genomförda åtgärder försälja den byggklara tomten till Spendrups/Gotlands Bryggeri
för en köpeskilling av 14 mnkr. Försäljningen ska i första hand ske i form av ett
aktiebolag som ska vara ägare till den avstyckade fastigheten.
För att affärens första skede ska genomföras krävs att regionstyrelsen
• fattar beslut om att föreslå regionfullmäktige att teckna upprättat Ramavtal med
Spendrups samt att godkänna villkoren i det Villkorade anbudet.
• begär att fullmäktige delegerar till regionstyrelsen att ordna med vad som krävs
för att uppfylla åtagandet med att paketera fastigheten i ett aktiebolag,
innefattande att utse styrelse, anta bolagsordning och besluta om aktiekapital med
mera, samt att överlåta bolagets aktier till Spendrups/Gotlands Bryggeri.
• Regionstyrelsen/ledningskontoret ges i uppdrag att samordna genomförandet
innebärande att
- tekniska nämnden ges i uppdrag att genomföra åtgärder i form av rivning,
sanering, fastighetsbildning med mera,
- byggnadsnämnden ges i uppdrag att genomföra planläggning av tomten och
efterföljande bygglovshantering
Ovanstående åtgärder, samt avskrivning av bokfört värde, har kostnadsbedömts
till ca 25 mnkr.
• Regionstyrelsen/ledningskontoret ges i uppdrag att lösa frågan med evakuering
av interna och externa hyresgäster inom hamnkontoret.
• Regionfullmäktige beslutar att regionstyrelsen medges tilläggsanslag på brutto 18
mnkr för utgifter i samband med rivning, sanering, anslutande markarbeten,
fastighetsbildning och detaljplanearbete.
• Tilläggsanslaget ska finansieras via Eget kapital.

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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2. Sammanfattning och slutsatser

Ledningskontoret har genomfört det uppdrag som regionstyrelsens arbetsutskott har
gett. Kontoret har förhandlat fram en uppgörelse med Spendrups som innefattar en
överlåtelse av en byggklar tomt på den plats där hamnkontoret är beläget idag. Innan
överlåtelsen sker ska regionen ansvara för att evakuera hyresgäster i byggnaden, riva
byggnaden och sanera den förorenade marken. Under tiden detta sker ska regionen
tillsammans med Spendrups arbeta med att ta fram en detaljplan och med att via en
designprocess gestalta en ändamålsenlig byggnad med kringytor. När detta är klart
ska en överlåtelse av fastigheten ske, i första hand som en försäljning av aktierna i ett
nybildat bolag där den avstyckade fastigheten placerats, i andra hand som en vanlig
fastighetsförsäljning. För dessa aktier betalar Spendrups/Gotlands Bryggeri 14 mnkr.
Spendrups ersätter även regionen för den stämpelskatt som affären genererar samt
kostnader för bildandet av bolaget.
Regionens åtgärder för att uppfylla avtalet är uppdelat enligt följande:
1. Evakuering av hyresgäster och införskaffande av ersättningslokaler.
Externa hyresgäster, som behöver sägas upp i förtid, kan erbjudas lokaler inom
regionens egna bestånd eller anvisas att hyra på en öppen marknad eller ges en
annan lösning som parterna förhandlar fram. För den interna hyresgästen
regionens hamnavdelning har ett alternativ med förvärv av ersättningslokaler
tidigare bedömts medföra en investering på ca 14 mnkr. Den slutliga
kostnaden för evakuering av samtliga hyresgäster är svår att uppskatta eftersom
den är avhängig den lösning som väljs. Mer detaljer i (bilaga 4).
2.

Rivning av byggnad
Regionen har ansvar för att riva byggnaden. Arbetet med detta har bedömts
komma att kosta ca 2 mnkr. Entreprenör utses efter konkurrensutsatt
upphandling.

3.

Sanering av förorenad mark
Regionen har ansvarar för att sanera den förorenade marken som säljs. En
budgetoffert visar på en kostnad om 15 mnkr inkl kostnad för redan
genomförd markundersökning. Upphandling av arbetet måste göras innan
entreprenör utses. Mycket osäkert om denna kostnad kan överföras på annan.
Mer detaljer i (bilaga 4).

4.

Fastighetsbildning och infrastrukturåtgärder
Regionen har ansvaret för att dessa åtgärder genomförs och står för kostnaden.
Kostnaden för fastighetsbildning beräknas till 0,1 mnkr. Eventuellt
nödvändiga infrastrukturåtgärder på intilliggande markområden såsom
ombyggnad av gator, cirkulationsplats, gångstråk eller annat som föranleds av
markområdets nya användning kan medföra ytterligare kostnader, vilka i
dagsläget är svårt att uppskatta. Mer detaljer i (bilaga 4).
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Detaljplanläggning och bygglov
Regionen har ansvaret för detaljplanläggningen genomförs och står för den
kostnaden. Kostnaden för detaljplanen beräknas till 0,4 mnkr. Kostnaden för
bygglovärendet står Spendrup för. Mer detaljer i (bilaga 4).

6. Bokfört värde
Byggnaden med tomt har ett bokfört värde på 7,2 mnkr (per 1 jan 2016). Vid
rivning sker avskrivning av bokfört värde, vilket belastar resultatet.
7. Framtida vattenförsörjning.
När och om region Gotland inför avsaltning av havsvatten i dricksvattensystemet ska regionen bygga och bekosta en separat vattenförsörjningslösning
med yt-/grundvatten till bryggeriet. Kostnaderna ska därefter tas ut i form av
en taxa som parterna kommer överens om. Åtgärderna har kostnadsberäknats
till ca 4 mnkr. Stor osäkerhet finns i dagsläget om detta kommer genomföras
men bedöms i så fall ligga ett antal år framåt i tiden.
Tidplan för de olika stegen i affärens genomförande
För genomförande av affären i enlighet med det förhandlingsresultat som nu
föreligger krävs att ett antal beslut tas och att ett antal åtgärder genomförs.
Nedanstående åtgärder ska enligt avtalet genomföras innan den 7 mars 2017:
-

Regionstyrelsen fattar beslut om att föreslå regionfullmäktige att teckna upprättat
Ramavtal med Spendrups.
Regionfullmäktige fattar beslut i enlighet med regionstyrelsens förslag.
Beslut om förändrad detaljplan
Evakuering av befintliga verksamheter och införskaffande av eventuella
ersättningslokaler
Rivning av byggnad.
Sanering av mark.
Fastighetsbildning
Beslut om bygglov
Beslut om aktieöverlåtelse (alternativt fastighetsförsäljning), innebärande att den
byggklara fastigheten överlåts till Spendrups.

Inför regionstyrelsens behandling av ärendet 7 september 2015
Regionstyrelsen behandlade ärendet vid sitt möte den 18 augusti. Några beslut
fattades dock inte mer än att ärendet skulle återkomma till behandling vid ett extra
möte med regionstyrelsen den 7 september då ledningskontoret ska ha kompletterat
och förtydligat ärendet med vissa uppgifter, (bilaga 4).
För att affärens första fas ska kunna genomföras krävs nu att regionstyrelsen den 7
september fattar beslut om att föreslå regionfullmäktige att samma dag teckna
upprättat Ramavtal med Spendrups samt att godkänna villkoren i det Villkorade
anbudet. För vinnande av tid är det lämpligt att regionstyrelsen samtidigt begär att
fullmäktige delegerar till regionstyrelsen att ordna med vad som krävs för att uppfylla
åtagandet med att överlåta fastigheten genom paketering i ett aktiebolag, innefattande
att utse styrelse, anta bolagsordning och aktiekapital med mera.
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3. Bakgrund till affären

Gotlands Bryggeri AB inkom 2013 med en förfrågan om mark för uppförande av ett
nytt bryggeri i Visby. Nuvarande bryggerianläggning i Visby innerstad kan inte klara
av att möta kommande ökad efterfrågan och Gotlands Bryggeri har därför ett behov
av en ny produktionsanläggning på Gotland.
Region Gotland och Gotlands Bryggeri AB tecknade i december 2013 en
avsiktsförklaring (bilaga 3). Överenskommelsen syftade till att undersöka
möjligheterna för uppförande av en bryggerianläggning som skulle kunna förena
industriell produktion av öl med publik verksamhet bland annat i form av servering
och studiebesök. Parterna enades om att en lämplig plats var den tomt där regionens
hamnkontor är beläget. Tomtens ungefärliga yta uppgår till 3 500 kvm.
Avsiktsförklaringen innehåller ett antal åtaganden för parterna:
I.
Studera förutsättningarna för en etablering ur ett tekniskt, ekonomiskt och
miljömässigt perspektiv.
II.
Företaget ska ta fram nödvändigt underlagsmaterial för att kunna studera och
bedöma platsens lämplighet.
III.
Regionen ska utreda geotekniska förutsättningar, markföroreningar samt hur
hyresgäster kan evakueras.
IV.
Om markområdet visar sig vara lämpligt, ska parterna gå vidare med att
förhandla om villkor för marköverlåtelse.
V.
Vid bestämmande av köpeskilling ska parterna utgå ifrån marknadsmässiga
principer samt beaktande av regionens kostnader för rivning, sanering och
evakuering av hyresgäster.
3.1 Ledningskontorets tidigare utredningsarbete

Efter avsiktsförklaringen träffades i december 2013 har parterna gemensamt och var
för sig arbetat med de punkter som avsiktsförklaringen innehåller. Inför
regionstyrelsens sammanträde 4 mars 2015 sammanställde ledningskontoret
resultaten i form av en PM. Resultatet av denna framgår i stora drag av vad som ovan
anges under avsnitt 2. Ur denna kan särskilt följande nämnas det som sägs om
saneringen av marken och EUs statsstödsregler.
Sanering av mark
Hösten 2014 gjordes en utförlig markundersökning med tillhörande riskbedömning.
Denna visar att innan en exploatering av området kan ske behöver hela eller
åtminstone huvuddelen av jorden inom området saneras. Föroreningarnas art gör att
en sanering på plats (in-situ) knappast är aktuell, vilket betyder att ca 10 000 kbm jord
måste schaktas och transporteras bort för omhändertagande. Kostnaderna för denna
åtgärd har beräknats till ca 15 mnkr inklusive kostnader för den markundersökning
som redan genomförts.
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Ansvar för undersökning och efterbehandling av markföroreningar
Länsstyrelsen har 2012 genomfört en ansvarsutredning för ett område som i
utredningen benämns ”Badhusparken” och omfattar södra delen av hamnen. Marken
under och omkring hamnkontoret omfattas dock inte av undersökningen enligt
färskt besked från länsstyrelsen, se bilaga 4.
Länsstyrelsen bedömer att föroreningarna sannolikt kommer från hantering och
lagring av oljeprodukter och stenkolstjära mellan 1930-tal till tidigt 1970-tal. Vissa av
de företag som ansvarade för dessa verksamheter har upphört, men länsstyrelsens
bedömning är att det finns två aktiva oljebolag som kan anses solidariskt ansvariga
och därför ska bekosta nödvändiga markundersökningar. Länsstyrelsen tar i
utredningen också upp Region Gotlands roll och gör bedömningen att inga krav kan
riktas mot regionen i dess roll som fastighetsägare eftersom fastigheten förvärvats
innan miljöskyddslagens tillkomst. Regionen kan dock möjligen bära ett visst
begränsat ansvar bland annat för att ha lossat och distribuerat olja vid kaj och inom
delar av området. Regionens ansvar är dock av begränsad omfattning.
När det gäller ansvaret för den sanering som kan komma att bli nödvändig beroende
på utfallet av markundersökningarna, avser länsstyrelsen att göra en ny
ansvarsutredning senare. Länsstyrelsen har bedömt området som tillhörande riskklass
1, vilket är den allvarligaste graden av föroreningar. Riskklass 1 innebär också att det
finns möjligheter att ansöka om statliga medel från Naturvårdsverket för att täcka
kostnaderna för saneringen. Ansvaret för sanering av marken under och omkring
hamnkontoret åvilar i dagsläget alltså inte regionen, mer än i delar där regionen
tidigare haft verksamhet och utfört markarbeten och därmed försvårat en framtida
sanering. Att regionen nu frivilligt genomfört en markundersökning ändrar inte detta
förhållande.
Om regionen däremot påbörjar en exploatering (river byggnad och gräver i mark)
kommer länsstyrelsen sannolikt att göra en annan bedömning och regionen kommer
då troligtvis i en förnyad ansvarsutredning kunna åläggas ett ansvar för saneringen i
de delar där åtgärderna påverkar föroreningen. Om regionen som en del i en
exploatering tar initiativ till en sanering på egen hand, har regionen teoretisk
möjlighet att i efterhand regressa gentemot den som kan anses ansvarig för att få dem
att betala del av saneringskostnaderna. Utgången av en sådan process är emellertid
högst osäker.
Vid regionstyrelsens sammanträde 2015-03-04 informerade ledningskontoret om
diskussionerna med företrädare för Gotlands Bryggeri rörande kostnadsfördelning
för nödvändiga åtgärder. De totala kostnaderna för att iordningsställa en byggklar
tomt uppgår enligt ledningskontorets utredning till ca 25 mnkr exklusive kostnader
för evakuering av nuvarande verksamheter och hyresgäster. I ledningskontorets PM
framgick att kontoret bedömde att Gotlands Bryggeri var berett att betala en mindre
del av dessa kostnader i form av köpeskilling för marken, men att detta långt ifrån
skulle innebära full kostnadstäckning för regionen.
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4. Resultat från fortsatt arbete

Regionstyrelsen beslutade 2015-03-04 att ge arbetsutskottet i uppdrag att fortsätta
förhandlingarna. Arbetsutskottet gav i sin tur ledningskontoret i uppdrag att fullfölja
förhandlingen i överensstämmelse med innehållet i den gällande avsiktsförklaringen.
Utredning kring statsstödsregler
Ledningskontoret har låtit Foyen Advokatfirma utreda frågor kring risken för att en
försäljning av en fastighet skulle kunna betraktas som otillåtet statsstöd. Foyen
konstaterar att förbud mot att lämna stöd till enskilda näringsidkare dels finns i
kommunallagen och dels finns i de EU-rättsliga statsstödsreglerna. I korthet gör
advokatfirman följande bedömningar:
•
•
•
•
•

Kostnader för planläggning och fastighetsbildning ska bekostas av köparen och
bör därför inte utgöra något otillåtet statsstöd.
Om överlåtelse av tomten sker till en köpeskilling som minst uppgår till
marknadsvärdet, föreligger inget otillåtet statsstöd i denna del.
Evakueringskostnaden är en nödvändig och oundviklig kostnad för en
fastighetsägare som vill överlåta en fastighet och utgör inte otillåtet statsstöd.
Saneringskostnaderna kan regressvis föras över på tidigare ansvariga
verksamhetsutövare och torde därmed inte utgöra något otillåtet statsstöd.
När det gäller kostnaderna för rivning av nuvarande byggnad hänvisar Foyen till
det så kallade Marknadstestet som kan genomföras för att besvara frågan om en
privat aktör vid normala marknadsförhållanden hade rivit den befintliga
byggnaden inför en förestående överlåtelse. Här menar advokatfirman att detta
avgörs av fastighetens marknadsvärde med befintlig byggnad jämfört med
marknadsvärdet på fastigheten med riven byggnad. Här föreslås att den
fastighetsekonomiska utredningen fördjupas ytterligare innan beslut fattas.

Mot bakgrund av föreliggande osäkerhet om tillåtlighet eller inte är advokatfirmans
samlade rekommendation att frivilligt anmäla den planerade transaktionen till EUkommissionen (genom Näringsdepartementet) för att få frågan avgjord.
Ledningskontoret har i detta läge valt att inte anmäla affären till EU-kommissionen.
Detta har två orsaker. Dels har affären varit föremål för förhandling och varken
slutlig köpeskilling eller andra villkor har tidigare varit klarlagda. Dels är
behandlingstiden för ett statsstödsärende som anmäls till EU-kommissionen relativt
lång, minst ett år enligt tillgängliga källor, varför det sannolikt ändå inte har hade
funnits ett klargörande besked framme i detta läge. I ramavtalet fastslås att det är
Spendrups som ska bära kostnaderna för ett eventuellt negativt utslag från EUkommissionen i denna fråga.
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Oberoende värdering av fastigheten
Ledningskontoret har låtit göra en värdering av en byggklar och sanerad tomt för
industriändamål på platsen. Det markområde som värderingen har utgått ifrån
omfattar ca 3500 kvm med en uppskattad byggrätt om ca 2800 kvm BTA.
Värderingen som utförts av en auktoriserad värderingsfirma har resulterat i ett
marknadsmässigt värde om ca 10 mnkr, (bilaga 5)
Samma värderingsfirma har också gjort en indikativ värdebedömning av den
nuvarande byggnaden med tomt. Med marknadshyror och utan krav på sanering ges
ett värde på 17,6 mnkr. Medtas kostnader för sanering och rivning sjunker detta till
- 5 mnkr.
Resultat från fortsatta förhandlingar mellan parterna
Ledningskontoret har under tiden mars-juli 2015 i enlighet med regionstyrelsens
arbetsutskotts uppdrag arbetat vidare med
•

att fullfölja förhandlingen i överensstämmelse med innehållet i den gällande
avsiktsförklaringen,

•

att se över planläggningsprocessen för det aktuella området,

•

att lämna kontinuerliga lägesrapporter till regionstyrelsens presidium

Ledningskontoret har träffat företrädare för Spendrups ett flertal gånger för att
diskutera villkoren för markförsäljningen. Allt eftersom förhandlingarna fortskridit
har vi lämnat lägesrapporter till regionstyrelsen, arbetsutskottet och presidiet.
Parterna har nu slutligen enats om villkoren för en överlåtelse av en tomt för ett
bryggeri, det har skett genom att regionens företrädare i förhandlingarna accepterat
och undertecknat ett av Spendrups villkorat anbud (bilaga 1).
Det Villkorade anbudet (bilaga 1) som accepterats har i huvudsak följande innehåll:
1. Köpeskillingen för markområdet uppgår till 14 mnkr.
2. Affären genomförs genom att regionen efter avstyckning paketerar fastigheten i
ett bolag, varefter detta aktierna i bolaget överlåts. Om affären inte kan
genomföras som en bolagsaffär ska den genomföras som en fastighetsaffär.
3. Parterna ska träffa slutlig överenskommelse genom ett Ramavtal samt ett
Aktieöverlåtelseavtal (alt Fastighetsöverlåtelseavtal). Ramavtalet ska godkännas av
Spendrups styrelse respektive regionfullmäktige senast 3 respektive 7 september
2015.
4. Nuvarande byggnad på marken ska rivas och marken saneras senast till det datum
då förändrad detaljplan beslutas om.
5. Villkor för affären är att en ny detaljplan tas fram och beslutas om
6. Villkor för affären är att nödvändigt bygglov beslutas om
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7. Regionen ska finansiera och anlägga vattenledning för att försörja bryggeriet med
icke avsaltat dricksvatten den dagen detta blir aktuellt. Fördelningen av kostnader
ska överenskommas mellan parterna, men ska utgå ifrån att VAkollektivet/Skattebetalarna ges kostnadstäckning för nödvändiga investeringar.
Parterna ska gemensamt utvärdera om och var en vattenbehandling ska ske,
primärt ska denna ske i regionens regi.
8. En förändrad detaljplan ska möjliggöra in- och uttransporter vid det kommande
bryggeriet, Spendrups betonar att det är av vikt att rundkörning kan ske.
Ramavtalet (bilaga 2) som parterna arbetat fram har i korthet följande innehåll:
1. Parternas intressen
- Spendrups/Bryggeriets intresse är att kunna trygga den framtida försörjningen
av produkter som Bryggeriet tillverkar.
- Regionens intresse utgörs av två delar:
a) exploatering som möjliggör en sanering av ett starkt förorenat markområde
b) utveckling av besöksnäringen genom en kombinerad produktions/besöksanläggning
2. Paketering av fastigheten.
Regionen ska efter avstyckning paketera fastigheten i ett aktiebolag. Så snart
villkoren för affären är uppfyllda ska Spendrups/Bryggeriet förvärva bolaget (som
äger fastigheten) av regionen.
3. Omlokalisering av hyresgäster inom hamnkontoret
Regionen ansvarar för och bekostar detta.
4. Rivning och sanering av fastigheten
Regionen ansvarar för att byggnad rivs och att sanering sker enligt
myndigheternas krav. Regionen bekostar dessa åtgärder.
5. Designprocess
En gemensam arbetsgrupp för designprocessen ska bildas, vilken ska arbeta
utifrån ambitionen att åstadkomma bästa byggnad på platsen för industriändamål
och för de publika delarna. I arbetsgruppen ska regionens stadsarkitekt och
Spendrups arkitekt ingå.
6. Detaljplan och bygglov
Regionen ansvarar för att arbetet med att ta fram en detaljplan och att
bygglovärendet hanteras skyndsamt. Regionen bekostar detaljplanen,
Spendrup/Bryggeriet bekostar bygglovet.
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7. Infrastrukturfrågor
När så är nödvändigt ska regionen fatta beslut om att finansiera och anlägga en
vattenledning med anslutningspunkt vid fastigheten för att försörja bryggeriet med
icke avsaltat dricksvatten. Regionen tar betalt för detta via en VA-taxa.
8. Elförsörjning
Spendrups/Bryggeriet ansvarar för att teckna avtal om elförsörjning för
anläggningen. Regionen ska bistå med stöd när det gäller möjlig samordning med
framtida kabel för landanslutning av fartyg.
9. Miljötillstånd, buller mm
Spendrups/Bryggeriet ansvarar för att utreda frågor kring vilka myndighetskrav
som kan ställas på anläggningen ur miljöskyddssynpunkt. Regionen bistår med
stöd.
10.Villkor
Ramavtalet och dess underliggande avtal är villkorade av
- att avtalet godkänns av Spendrups styrelse senast 2015-09-03
- att avtal godkänns av regionfullmäktige senast 2015-09-07
- att byggnad är riven och marken sanerad senast 2017-03-07
- att beslut om detaljplan fattats senast 2017-03-07
- att beslut om beviljat bygglov fattats senast 2017-03-07
11.Statsstöd
Eventuella kostnader som uppkommer till följd av att affären överklagas enligt
regler om statsstöd, ska bäras av Spendrups. För att trygga genomförandet ska
Spendrups hålla en informell dialog med Näringsdepartementet.

LEDNINGSKONTORET

Per Lindskog
tf regiondirektör

Bilagor
Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3
Bilaga 4
Bilaga 5
Bilaga 6

Budbrev accept
Ramavtal Spendrups – Region Gotland
Avsiktsförklaring Gotlands Bryggeri – Region Gotland
PM besvarande av frågor från RS 18 aug
Värderingsutlåtande
Skrivelse från Destination Gotland
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2015-09-xx
RAMAVTAL
mellan
SPENDRUPS BRYGGERI AB
och
REGION GOTLAND

angående förvärv av fastighet i Visby hamn

Spendrups utkast 2015-08-26
DEFINITIONER
"Avtalet"
"Fastigheten"
”Bryggeriet”
”Byggnaden”

skall betyda detta ramavtal angående förvärv av fastighet i Visby hamn.
skall betyda den mark i Visby hamn som Spendrups skall förvärva och på vilken ett
nytt bryggeri skall uppföras.
skall betyda Spendrups helägda dotterbolag Gotlands Bryggeri AB, org. nr.
556467-5055.
skall betyda den byggnad för i första hand industriändamål och i andra hand
besöksändamål som Spendrups/Bryggeriet avser att uppföra på Fastigheten.
skall betyda Spendrups Bryggeri AB och Region Gotland.

"Parterna"
"Underliggande
Dokumentation" skall betyda de avtal eller annan dokumentation som har eller skall upprättas enligt
Avtalet.
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AVTAL
MELLAN:
(1)

SPENDRUPS BRYGGERI AB, org.nr. 556079-6871, Box 3806, 143 03 VÅRBY
("Spendrups"); och
(2) REGION GOTLAND, org.nr. 212000-0803, Visborgsallén 19, 621 81 VISBY,
("Regionen");
(1) – (2) ovan benämns gemensamt som "Parterna" och individuellt även för ”Part”.

1

BAKGRUND
Avtalet har tecknats i syfte att reglera vissa övergripande frågor sammankopplade till det
samarbete som Regionen och Spendrups avser att inleda och som avser Spendrups eventuella
förvärv av Fastigheten.
Detta avtal ingås mellan Parterna för att reglera vissa övergripande frågor kopplade till
Fastigheten samt andra förutsättningar för att Spendrups förvärv av Fastigheten skall komma
till stånd.

2

PARTERNAS INTRESSEN

2.1

Spendrups intressen
Spendrups och Bryggeriet intresse är att trygga den framtida försörjningen av produkter som
Bryggeriet tillverkar, marknadsför och försäljer och som har gjort Bryggeriet till ett
framgångsrikt hantverksbryggeri. Nuvarande produktionsanläggning på Gotland har inte den
kapacitet som Spendrups förväntar sig skall tillverkas på Gotland av Bryggeriet. Spendrups
har därför uppvisat ett intresse av att få förvärva Fastigheten från Regionen för att kunna
uppföra en ny produktionsanläggning på. Regionen kan till Fastigheten även ansluta det
behov som Bryggeriet har i form av produktvatten från grundvattentäkt, avlopp för
spillvatten samt elförsörjning. Fastigheten är också så belägen att det möjliggör logistiska
förutsättningar för Bryggeriet att hantera in- och uttransporter på ett effektivt sätt.

2.2

Regionens intressen
Regionens intresse är att möjliggöra en exploatering av det starkt förorenade området så att
sanering sker samtidigt som det på platsen uppförs en väl arkitektonikk gestaltad byggnad
för bryggeri- och visningsverksamhet som blir ett landmärke och symbol för gott
näringslivsklimat på Gotland och en uppskattad mötesplats för besökare och boende.

2.3

Gemensamt intresse
Parterna är övertygade om att en placering av ett nytt bryggeri på Fastigheten kommer
innebära ett stort värde för att i ännu högre grad bygga varumärket Gotland och göra Gotland
till ett högintressant besöksmål för turister.

3

ÖVERSIKT ÖVER SAMARBETET OCH PARTERNAS ÅTAGANDEN
Samarbetet enligt Avtalet skall utföras enligt följande och i överensstämmelse med i punkten
3.1 – 3.5 överenskomna bestämmelser.
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3.1

Paketering av Fastigheten
Regionen skall efter avstyckning från stamfastigheten förbereda ett kommande förvärv av
Fastigheten genom att paketera Fastigheten i ett svenskt aktiebolag (hädanefter kallat
”NYAB”), som skall vara ett nybildat lagerbolag. Kostnaderna för att förvärva NYAB samt
den stämpelskatt som Regionen drabbas av vid paketeringen skall bäras av Spendrups
oavsett om det Spendrups förvärvar Fastigheten eller inte. Så snart villkoren för förvärvet är
uppfyllda skall Spendrups förvärva NYAB från Regionen på de villkor som i huvudsak
framgår av bifogat aktieöverlåtelseavtal, bilaga 2. Det skall noteras att det i dagsläget inte är
fullständigt klargjort huruvida det är Spendrups eller Bryggeriet som kommer vara den part
som förvärvar NYAB från Regionen förutsatt att villkoren i Avtalet är uppfyllda.
Parterna är överens om att köpeskillingen för samtliga aktier i NYAB (och därmed den
indirekta köpeskillingen för Fastigheten) skall bestämmas enligt följande beräkningsgrunder:
-

NYAB:s bundna aktiekapital + 14 mkr såsom bedömt marknadsvärde för Fastigheten
(NYAB förutsätts även vara skuldfritt).

3.2

Omlokalisering av befintliga hyresgäster
Det är Regionens ansvar att omlokalisera de hyresgäster som besitter den byggnad som finns
på Fastigheten idag. Samtliga kostnader för sådan omlokalisering skall bäras av Regionen.

3.3

Rivning och sanering av Fastigheten
Vid analys har det konstaterats att marken på Fastigheten är förorenad och måste saneras. Att
sådan sanering sker i enlighet med berörda myndigheters beslut och tillgänglig expertis
utlåtande är ett villkor för att Spendrups skall förvärva Fastigheten genom ett köp av aktierna
i NYAB. Spendrups önskar fullständig insyn och fullständiga garantier från Regionen på att
sådan sanering har skett i enlighet med vad myndigheter och övrig expertis har föreskrivit.
Spendrups önskar också ha möjlighet att ha synpunkter på planen för sanering innan den
genomförs. Samtliga kostnader kopplade till en sådan sanering skall bäras av Regionen.

3.4

Designprocess, detaljplan och bygglov
Spendrups garanterar att det inom ramen för utformningen av Byggnaden skapas möjligheter
för publika ändamål. Dessa publika ändamål skall vara bryggerivisningar samt
restaurangverksamhet. Spendrups kan garantera att avgiftsfinansierade bryggerivisningar
möjliggörs under hela året. Detta skall dock endast ske med en skälig planering för personal
och verksamheten i övrigt. När det gäller garantier kopplat till restaurangverksamheten är det
en fråga för kommande restauratör och möjligheter för densamme att bedriva en
restaurangverksamhet på företagsekonomiskt acceptabla grunder. Spendrups kan vidare
garantera att föra en löpande dialog med Regionen gällande sagda verksamheters omfattning
och tillgänglighet men att de slutliga besluten kring omfattning och tillgänglighet ligger hos
Spendrups.
Spendrup garanterar vidare att i dialog med Regionen diskutera om det inom ramen för
besöksändmålen i Byggnaden går att, genom löpande information, ytterligare stärka
samarbetet mellan Regionen och Bryggeriet samt bygga varumärket ”Gotland”.
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Omfattningen och sättet på vilket detta skall genomföras skall beslutas i samförstånd mellan
Parterna.
Det är vidare klargjort för Spendrups av Regionen att Byggnaden (inkl. den verksamhet som
skall bedrivas i Byggnaden) inte får förhindra den hamnverksamhet som idag bedrivs och
som förväntas bedrivas i framtiden. Det är samtidigt av största vikt att materialförsöjningen
kan ske till och från Bryggeriet på ett effektivt och säkert sätt. Detta skall även belysas i
designprocessen.
Mot bakgrund av ovanstående stycken och inför arbetet med detaljplan och bygglov skall en
gemensam designprocess avseende Byggnaden inledas mellan Parterna i en arbetsgrupp för
detta ändamål. I denna arbetsgrupp skall, förutom företrädare för respektive part på
ledningsnivå, Spendrups husarkitekt och Regionens stadsarkitekt delta.
Inom ramen för designarbetet skall följande arbete genomföras och underlag tas fram:
-

-

Alternativskisser i syfte att åstadkomma bästa byggnad på platsen såväl för
industriändamålen som för de publika delarna.
Volymstudier av Byggnaden för att belysa och säkerställa Byggnadens inverkan på
platsen och dess omgivning.
Lokal- och funktionsprogram som bl.a. beskriver den Byggnadens publika del, storlek
och användning av densamma.
Utreda Byggnadens (inkl. den verksamhet som skall bedrivas i Byggnaden) påverkan
på det gångstråk mellan hamnen och Visby stad. Här är bl.a. av vikt att belysa
gångtrafikanters möjligheter att transportera sig samt upplevelsen av gångstråket
mellan hamnen och Visby stad. Hänsyn skall dock tas till Spendrups behov av
materialförsörjning till och från Bryggeriet.
Utreda Byggnadens (inkl. den verksamhet som skall bedrivas i Byggnaden) påverkan
på den verksamhet som bedrivs idag bedrivs i hamnen men också i förhållanden till
kommande planerad hamnverksamhet. Hänsyn skall dock tas till Spendrups behov av
materialförsörjning till och från Bryggeriet kan ske på ett effektivt och säkert sätt.

Möten i arbetsgruppen skall protokollföras. Beslut skall endast ske med full konsensus
mellan Parterna och designfrågor som skapar merkostnader för Spendrups skall Spendrups
äga rätt att neka förändringar kopplade till Byggnadens utformning om sådana förändringar
kan anses oskäliga och väsentligen avviker från direkta merkostnader på mer än 9 miljoner
kronor.
Regionen ansvarar för och skall tillse att arbetet med att ta fram ny detaljplan gällande för
Fastigheten samt bygglovsärende hanteras skyndsamt dock att det måste enligt gällande
lagstiftning.
Det är Spendrups skyldighet att samarbeta med Regionens olika enheter kopplade till
detaljplane- och bygglovsfrågor. När det kommer till planeringen av Byggnaden skall
Spendrups tillse att de önskemål som Regionen framfört om att göra Bryggeriet till ett
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regionalt besöksmål, t.ex. möjliggörande av bryggerivisningar för allmänheten. Spendrups
skall erlägga de kostnader som normalt följer i bygglovsärenden i Regionen.
3.5

Infrastrukturella och verksamhetsanknutna frågor
Parterna skall i samråd arbeta fram en plan parallellt med bygglovsärendet så att samtliga
frågor kopplad till vatten och avlopp, elförsörjning samt trafikfrågor är utredda.
När så bedöms vara nödvändigt för att tillhandahålla Bryggeriet med ytterligare
produktionsvatten så skall Regionen fatta beslut om att finansiera och anlägga en
vattendistributionsledning med en anslutningspunkt vid Fastighetens gräns.
Beräkningsgrunderna för sådan VA-taxa skall Regionen och Spendrups överenskomma om i
samband med att Fastigheten överlåts, men ska utgå ifrån principen att VA-kollektivet och
Skattekollektivet ges kostnadstäckning för nödvändiga investeringar. Den ersättning som
Spendrups skall erlägga till Regionen för nödvändiga investeringar skall baseras på de
gängse avskrivningstider och regelverk som gäller för den här typen av investeringar samt att
Spendrups skall erhålla normal rabatt på brukningsavgiften då Spendrups är en så kallad
industriell storförbrukare. När det gäller tillgången på vatten är Spendrups krav att det vatten
som skall försörja Bryggeriet skall komma från en grund- alternativt ytvattentäkt. Parterna
skall gemensamt utvärdera i vilken omfattning och var i försörjningskedjan som en eventuell
vattenbehandling skall ske. Primärt skall all vattenbehandling ske i Regionens regi.
Spendrups skall ges möjlighet att analysera recepturen för råvattnet. Spendrups kan inte
under några omständigheter acceptera att vattenleverans sker med avsaltat havsvatten.
Parterna skall så snart det är nödvändigt ingå ett VA-avtal med överenskommen
industritaxa.Regionen skall tillse att utkast till VA-avtal upprättas och bilägges Avtalet,
bilaga 3.
För elförsörjningen och elnät skall Spendrups hantera detta direkt med GEAB och teckna
avtal direkt med GEAB. Regionen skall bistå Spendrups med stöd i frågan om att Bryggeriet
skall möjliggöras en anslutningspunkt till den nya strömförsörjningskabeln ner till hamnen.
Regionen har klargjort vilka begränsningar som gäller för verksamhetens bedrivande på
Fastigheten kopplat till buller, trafik etc. vad gäller det miljötillstånd för hamnen som
Fastigheten kommer ligga inom. Det är dock oklart huruvida det tillstånd som idag gäller för
hamnverksamheten skall gälla för Bryggeriets verksamhet i framtiden. Denna fråga skall
utredas av parterna och vara klargjord före det att beslut om förändrad detaljplan skall fattas.
Beslut om förändrad detaljplan måste vara utformat på ett sådant sätt att det möjliggör inoch uttransporter vid Bryggeriet. Det skall noteras att Spendrups klargjort för Regionen att
det är av trafiksäkerhets- och verksamhetsskäl är av vikt att sådana in- och uttransporter sker
genom rundkörning vid Bryggeriet.
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4

AVTALSKONSTRUKTION – UNDERLIGGANDE AVTAL
För genomförande av vad som överenskommits enligt Avtalet har eller skall följande
dokument, nedan "Underliggande Dokumentation" upprättas, samt följande åtgärder
vidtas.
Avtal/åtgärd
Beslut om förändras
detaljplan för Fastigheten
(Frimärkesplan)
Beslut om beviljat
bygglov
Avtal om aktieöverlåtelse
VA-avtal

Part[er]
Regionen

Status
Ej klart

Regionen och Spendrups/Bryggeriet Ej klart
Regionen och Spendrups/Bryggeriet Utkast billäges
Avtalet
Regionen och Spendrups/Bryggeriet Ej klart

5

ÖVRIGA BESTÄMMELSER

5.1

Tolkning
Vid motstridighet mellan Avtalet och Underliggande Dokumentation skall Underliggande
Dokumentation äga företräde.

5.2

Tider
Samtliga åtgärder enligt Avtalet och Underliggande Dokumentation beräknas genomföras i
enlighet med bilagda preliminära tidplan, bilaga 4.

5.3

Överlåtelse av Avtalet eller Underliggande Avtal
Överlåtelse av hela eller vissa delar av Avtalet får ej äga rum utan den andre Partens
skriftliga samtycke därtill.

5.4

Avtalsperiod
Avtalet gäller till dess det faller på grund av att något av villkoren i punkt 5.5 nedan inte
skulle kunna uppfyllas, dock längst t.o.m. 7 mars 2017. Avtalet upphör att gälla om sagda
förutsättningar uppstår och utan krav på skriftlig uppsägning av någon av Parterna om inte
Parterna fattar ett gemensamt beslut att förlänga avtalstiden.

5.5

Villkor
Detta Avtal och dess Underliggande Avtal är villkorade av att:
- Avtalet godkänns av Spendrups styrelse senast den 3 september 2015;
- Avtalet godkänns av Regionfullmäktige senast den 7 september 2015 och sedan vinner
laga kraft;
- Byggnad på Fastigheten är riven och marken är sanerad senast den 7 mars 2017,
- Beslut om förändrad detaljplan, som bl.a. möjliggör in och uttransporter vid Bryggeriet,
fattats senast den 7 mars 2017;
- Beslut om beviljat bygglov fattats senast den 7 mars 2017;

7(8)

Spendrups utkast 2015-08-26
För det fall någon av de i strecksatserna 1 och 5 angivna villkoren ej uppfylls skall Avtalet
och Underliggande Dokumentation anses vara till alla delar förfallet, med undantag för vad
som stadgas i punkten 5.6 nedan, om inte Parterna fattar ett gemensamt beslut att förlänga
den aktuella tiden.
5.6

Konsekvenser av att villkor enligt punkten 5.5 ovan ej uppfylls
Parterna är överens om att utreda om Parternas intressen kan tillgodoses på annat sätt och om
de åtgärder som Avtalet stipulerar kan genomföras genom alternativa lösningar.

5.7

Överklagande
Eventuella ökade kostnader som uppkommer för endera av parterna, vad de än må vara, till
följd av att denna fastighetsöverlåtelse överklagas enligt gällande regler om statsstöd, ska
bäras av Spendrup. För att ytterligare öka säkerheten för att en försäljning av Fastigheten inte
riskerar att bryta mot gällande regler om statsstöd skall Parterna före det att fastigheten
överlåts hålla en informell dialog med Näringsdepartementet.

5.8

Tvist
Tvist i anledning av Avtalet eller Underliggande Avtal samt rättsförhållanden hänförliga till
dessa avtal skall lösas genom medling enligt reglerna för Stockholms Handelskammares
Medlingsinstitut (Medlingsreglerna).
Om medling inte leder till att tvisten löses inom den tid som anges i Medlingsreglerna skall
den i stället avgöras av allmän domstol.
____________________________
Detta Avtal har upprättats i två (2) exemplar av vilka parterna tagit varsitt.

……………………………….
Datum och ort

……………………………..
Datum och ort

SPENDRUPS BRYGGERI AB

REGION GOTLAND

____________________________
Namn:

____________________________
Namn:

____________________________
Namn:

____________________________
Namn:
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1. PARTER
(1) Gotlands Bryggeri AB, org nr 556467-5055, Box 3006, 143 04 Vårby, nedan kallat
"Företaget",
(2) Region Gotland, org nr 212000-0803, 621 81 Visby, nedan kallad "Regionen".

2.

BAKGRUND
Området kring Visby hamn är en strategiskt viktig och attraktiv del av Visby. Ett antal
olika intressen samsas här inom en relativt begränsad yta. Hamnen och farleden utgör
riksintresse enligt Miljöbalken. Den inre hamnen används idag huvudsakligen som
småbåtshamn.
Under 2013 har Region Gotland arbetat med att ta fram ett förslag till planprogram för
hamnområdet och inom ramen för detta belysa effekterna ur ett brett samhällsperspektiv
när det gäller framtida utvecklingsscenarier. En väl fungerande hamn är av avgörande
betydelse för Gotlandstrafikens framtid, men hamnen har med sitt centrala läge en viktig
funktion även när det gäller turismens behov, universitetets utveckling, som bas
kryssningstrafik och gästhamn samt inte minst som mötesplats och sjönära miljö för
upplevelse och rekreation.

2. l Gotlands Bryggeri AB:s bakgrundsbeskrivning
Gotlands Bryggeri AB är ett av Sveriges snabbast växande mikrobryggerier med
varumärken som är starkt förknippade med Gotland, hög kvalitet och skickligt hantverk.
Produkterna säljs numera i stort sett över hela landet och exporteras bl a till Finland,
Norge och Estland. För närvarande bedrivs bryggeriverksamhet vid St Hansgatan i Visbys
innerstad.
Företaget har kontaktat Regionen och redovisat behovet av och planer på etablering av ett
nytt bryggeri med en utökad kapacitet.
Kapacitetstaket i det nuvarande bryggeriet är sedan länge uppnått vilket resulterat i att
delar av produktionen i dag måste läggas ut som legoproduktion på andra bryggerier. Med
en ny anläggning skulle tillverkningen flyttas tillbaka till Gotland vilket innebär att såväl
produktion som antalet anställda kommer att öka. I ett första steg tillkommer fyra nya
tjänster att tillsättas inom tillverkning och administration.
Företaget har även en indirekt inverkan på sysselsättningen, inte minst inom jordbruket.
Företaget planerar att utvidga samarbetet med lokala odlare av spannmål vars produkter
kommer att användas som råvara i tillverkningen. Stora delar av de biprodukter som
genereras från ölbryggningen kan också återföras till jordbruket bl a i form av högvärdigt
djurfoder. Andra biprodukter kan användas som jordförbättringsmedel eller till utvinning
av biogas. Företaget vill rent generellt knyta an till det lokala näringslivet på Gotland och
ser gärna samarbeten för att stärka kunskapen om Gotland både på fastlandet och på
exportmarknaderna.
Vid sidan om själva öltillverkningen har Gotlands Bryggeri AB ambitionen att skapa en

_____

Avsiktsförklaring Gotlands Bryggeri AB - Region Gotland
2013-12-05

upplevelsedel i det nya bryggeriet med servering av mat lagad på gotländska råvaror samt
brygder ur sortimentet. I dagsläget klarar inte verksamheten på St Hansgatan att hantera
det stora intresse som visas själva bryggeriet, företaget och produkterna. Besökstrycket är
högt under hela året. Med ett nytt bryggeri, väl placerat i Visby, kan besöksverksamheten
utvidgas och företaget bidra till att stärka ställningen för gotländsk matproduktion
nationellt såväl som internationellt.

3. ÖVERENSKOMMELSE
Parterna har ett gemensamt intresse av att undersöka möjligheterna för uppförande av en
anläggning som kan förena bryggeriproduktion med servering och besöksverksamhet.
Gemensamt har parterna identifierat en lämplig preliminär plats för anläggningen. Tomten
utgörs av det område där Region Gotlands hamnverksamhet finns idag. Inom tomten finns
en byggnad innehållande kontorslokaler, förråd och verkstadslokaler. Förutom regionens
hamnverksamhet finns här även externa hyresgäster. Tomtens ungefärliga yta uppgår till
2500 kvm. Parterna har enats om att fortsätta arbetet för att undersöka lämpligheten hos
denna tomt.
4. ÅTAGANDEN
Företaget ska ersätta Regionen för nödvändiga kostnader som uppstår inom ramen för
överenskommet arbete med etablering av bryggerianläggningen.
Skede l
a. Parterna ska studera förutsättningarna för en etablering ur ett tekniskt, ekonomiskt och
miljömässigt perspektiv. Parterna ska initialt utreda tillvägagångssätt när det gäller
prövning av anläggningens etablering inom ramen för plan- och miljölagstiftning samt
annan lagstiftning. Om det för verksamhetens långsiktiga etablering på platsen krävs en ny
detaljplan, ska parterna gemensamt bidra till framtagandet av denna.
b. Företaget ska ta fram nödvändigt underlagsmaterial för att kunna studera och bedöma
platsens lämplighet samt anläggningens omgivningspåverkan och nyttjande av regionens
tekniska försörjningssystem.
c. Regionen ska genomföra undersökningar för att utreda geotekniska förutsättningar samt
aktuell föroreningsstatus för byggnad och mark inom den aktuella tomten. Dessutom ska
utredas hur befintliga hyresgäster kan evakueras.
Kontrollstation
Skede 2
d. Om lämpligheten hos det markområde som preliminärt utpekats kan verifieras, ska
parterna gå vidare med att söka överenskomma om villkor för marköverlåtelse. Företaget
har ett intresse av att marken inför en överlåtelse är färdig för byggnation och att befintlig
byggnad har rivits och marken sanerats. Parterna ska i detta skede även diskutera lämplig
form för överlåtelse, förvärv eller tomrätt.
e. För bestämmande av köpeskilling eller avgäld för den aktuella tomten ska parterna utgå
från marknadsmässiga principer. Förutom marknadsmässigt markpris ska här även beaktas
-___
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de kostnader som för Regionens vidkommande uppkommer för rivning och sanering samt
evakuering av befintliga verksamheter.

TIDPLAN
Företaget har uttryckt en önskan om att ha en produktionsanläggning färdig under senare
delen av 2015. Huruvida detta är möjligt är beroende av den tidsåtgång som åtgår och det
resultat parterna ernår, var för sig och tillsammans, när det gäller genomförandet av de
åtgärder som beskrivs under pkt 4 samt den tid som åtgår för en eventuell
detaljplaneprocess och bygglovprocessen.

6. UPPHÖRANDE
Vardera parten kan när som helst och utan att ange orsak avbryta samarbetet och frånträda
denna avsiktsförklaring utan att motparten äger rätt till någon form av kompensation.
Vardera parten svarar därför självt för nedlagda kostnader och andra effekter som kan
följa av att samarbetet avbrutits.

7. TVIST
Tvist med anledning av denna avsiktsförklaring ska avgöras vid allmän domstol.

Denna avsiktsförklaring har upprättats i två likalydande exemplar av vilka vardera parten tagit
var sitt.
Visby den 1 '/£_2014

itlands Bryggeri AB

Region Gotland

Sid 3(3)
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Bilaga 4 till ärende markaffär bryggeri

Besvarande av frågor från RS 18 augusti
Regionstyrelsen har vid sammanträde 18 aug 2015 ställt vissa kompletterande frågor till
ledningskontoret när det gäller den aktuella affären med försäljning av en tomt i
hamnområdet för etablering av ett bryggeri. Kontoret har valt att besvara frågeställningarna
genom att utveckla den riskanalys som föredrogs vid sammanträdet.

1. Ansvar för sanering av förorenad mark
Av länsstyrelsen genomförd ansvarsutredning har tidigare gett två nu aktiva oljebolag
ansvar för att genomföra geotekniska undersökningar i den del av hamnen som ligger söder
om hamnkontoret. Ansvarsfrågan för den del som ligger under hamnkontoret har inte
utretts. Oljebolagen har under 2014-15 genomfört undersökningar i den södra delen av
hamnen, medan regionen har undersökt det norra området. Båda dessa områden har
befunnits vara kraftigt förorenade, men medan föroreningen i söder i huvudsak tycks bestå
av oljerester är föroreningarna under hamnkontoret i huvudsak rester av tidigare
stenkolstjärehantering.
Ledningskontoret har haft en dialog med juristen Mårten Bengtsson, Advokatfirman Åberg
& Co, kring möjligheterna till regress, det vill säga att i efterhand kräva ersättning för
nedlagda kostnader för undersökning och sanering av det förorenade området. Det finns få
fall där denna typ av mål avgjorts i domstol, vanligtvis träffar parterna dessförinnan en
frivillig uppgörelse. Orsaken till detta är att målen riskerar att bli långdragna processer med
stora kostnader för miljöjuridiska ombud och experter. Eftersom ansvarsfrågan inte är
utredd, skulle det ligga på regionens ansvar att inför en process låta göra en
ansvarsutredning och få acceptans för denna hos motparterna. Den bild som Bengtsson ger
är att möjligheterna till regress via domstol är ytterst osäkra. Återstår att via en frivillig
uppgörelse komma överens om fördelning av kostnaderna, vilket även det bedöms ha
begränsad möjlighet till framgång eftersom det saknas en utredning som pekar ut ansvariga.
Sammanfattningsvis gör ledningskontoret bedömningen att det finns ytterst små
möjligheter att i efterhand kräva annan part på annat än marginella delar av de
saneringskostnader som regionen lägger ut.
Regionen har tagit in en offert från en entreprenör i branschen för att få en bild av
förväntad kostnad för sanering, denna visar på ca 15 mnkr. Sonderingar med oljebolagen
har inte gett stöd för att tro att de kommer att vilja ta delar av saneringskostnaderna. Det
finns heller ingen ansvarsutredning som kan ge stöd för en sådan förhandling. Om tid
funnes skulle regionen kunna söka om stöd från staten (Naturvårdsverket) för sanering av
detta riskklass 1-område, men vid en förtida sanering gäller att exploatören får stå för hela
kostnaden.
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2. Evakuering av hyresgäster
Interna hyresgäster, TKF hamnförvaltning:
Använder i dag 375 kvm kontor (inkl mötesrum, kök, omklädningsrum mm) samt 560 kvm
verkstad, förråd. Totalt drygt 800 kvm.
Alt 1: Om en alternativ utpekad fastighet förvärvas kan dessa lokaler anpassas så att både
kontor och verkstad kan inrymmas där. Fastigheten har värderats till 12 mnkr, nödvändig
anpassning/ombyggnation bedöms kosta 2 mnkr. Fastighetsägaren begär 20 mnkr, parterna
har så här långt inte kunnat nå en överenskommelse.
Alt 2: Bygga nytt i hamnområdet. Inom platsen där kryssningskajen byggs kommer ett
välkomstcenter att byggas i ett plan. Det är möjligt att bygga till denna byggnad med ett
plan till som innehåller kontorslokaler, tillkommande kostnad bedöms till 5-10 mnkr
beroende på omfattning och utformning. Återstår att lösa lokalfrågan för verkstad och
förråd, se nedan.
Alt 3: Att hitta kontorslokaler inom eget bestånd någonstans i Visby bedöms vara möjligt,
men det kan vara svårare att hitta lokaler som även kan erbjuda utrymme för verkstad. Det
kan vara möjligt att hitta lämpliga lokaler för verkstad på den privata marknaden, t ex inom
Kopparsviks industriområde. Marknadsmässiga hyresnivåer förutsätts.
Externa hyresgäster:
Östersjön Förvaltning AB hyr 250 kvm, kontrakt gäller till 2022-09-30. Hyra ca 190 tkr/år,
motsvarar en hyresnivå på 760 kr/kvm*år. Marknadshyra för detta läge bedöms till ca 1500
kr/kvm*år.
Alt 1: Erbjuds kontorslokaler i Wisby Strand eller Björkanderska till samma hyresnivå som i
dag. Mellanskillnaden utgör en kostnad om ca 1,3 mnkr som regionen får täcka upp under
resterande avtalstid fram till år 2022. Här saknas dock möjlighet att erbjuda avgiftsfria pplatser, vilket ingår i nuvarande hyreskontrakt.
Alt 2: Erbjuds kontorslokaler i förvärvad extern fastighet i hamnens södra del (om
överenskommelse med fastighetsägare kan nås). Erbjuds samma hyresnivå som i dag.
Parkeringsfrågan kan hanteras.
Alt 3: Parterna kommer inte överens och det blir en tvist. Regionen kan formellt inte säga
upp en hyresgäst innan kontraktstiden har löpt ut, parterna måste komma överens. Det
finns en möjlighet att via expropriation få till stånd en avhysning, men detta alternativ
kräver regeringens medgivande. Inriktningen är därför att fortsätta förhandla i en positiv
anda för att hitta en lösning som båda parter kan vara nöjda med. En överenskommelse
kan komma att medföra en kostnad utöver den hyresmellanskillnad som kan förutses.
Sjöfartsverket
Hyr ca 170 kvm verkstad, garage samt kontor och samnyttjar omklrum, lunchrum om ca 70
kvm. Detta avtal kan sägas upp med normal uppsägningstid och utflyttning kan ske i tid
innan en evakuering av lokalerna behöver påbörjas. Hamnförvaltningen påpekar att det
finns fördelar med att Sjöfartsverket finns nära hamnförvaltningen varför detta bör
eftersträvas i arbetet med att hitta alternativa lokaler.
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3. Påverkan på hamnverksamheten
Gotlandsbåtens färjetrafik
Under säsongen 2016 och 2017 kommer Gotlandsbåten färja att erbjudas plats vid färjeläge
1. Färjan tar 200 bilar vilka preliminärt kommer att ställa upp i sydlig riktning längs
Skeppsbron i fyra led eller på ytan söder om hamnkontoret där bussarna till
kryssningsbåtarnas barkasser ställer upp nu. Som bilfilter och transithall för passagerarna
kommer antingen södra delen av hamnkontoret att anpassas eller så kommer tält att ställas
upp på ytan söder om hamnkontoret. Om affären med Spendrups inte är klar kan det
tänkas att hamnkontorets byggnad används säsongen 2016 medan tält nyttjas 2017.
För att kunna ta emot Gotlandsbåten som planerat behövs tillgång till området mellan
hamnkontorets husliv och ISPS-stängslet sommar (jun-aug) 2016-2017. Detta för att buffra
bilar inför avgång samt för att sop-, slam och varufordon ska kunna komma fram. Det
finns frågetecken kring möjligheterna att byggnation av bryggeriet ska kunna pågå under
sommaren 2017, det kommer att bli trångt inom den aktuella ytan. Från säsongen 2018
kommer Gotlandsbåten att lägga till vid kajplats 7 som frigörs när kryssningskajen är klar.
Hamnverksamhetens behov långsiktigt
Denna del av hamnen kommer även efter kryssningskajen är färdig 2018 att användas som
hamn. Bland planeras att ta emot kryssningsbåtar av mindre storlek vid färjeläge 1 eller 2,
uppskattningsvis handlar det om ca 15-20 tillfällen per säsong. Även andra fartyg kommer
att anvisas dessa kajplatser. Det innebär att personal och diverse servicefordon behöver ha
tillgång till utrymmet på kajen. Bryggeriets verksamhet får anpassa sig efter
hamnverksamhetens behov, vilket innebär att eventuella bryggeritransporter på kajen
(utanför fastighetens gräns) inte kan ske under tid då hamnverksamhet pågår. Den lastficka
på kajen som Spendrups har aviserat behov av kommer knappast att kunna förverkligas
med hänsyn till hamnverksamhetens behov.

4. Detaljplanefrågor och infrastruktur
Planprocessen
Planarbetet beräknas pågå under 12-18 månader, tidsperioden är beroende på vilka typer av
frågor och synpunkter som kommer upp under planprocessens gång och som behöver
utredas mer ingående. När det gäller frågor kring vilka som är berörda sakägare är det en
fråga som inte kan besvaras med säkerhet innan planprocessen inletts. Rent generellt kan
sägas att länsstyrelsen bevakar frågor kring påtaglig skada på riksintresse för hamn och
världsarvet. Även närbelägna fastighetsägare till bl a Fängelset 1 mfl kommer med stor
sannolikhet att betraktas som sakägare. Det är inte möjligt att innan planprocessen kommit
längre och det finns en tydligare uppfattning kring områdets gestaltning, utformning och
funktion, uttala sig om risker för överklaganden och annat. Skulle det under planprocessen
visa sig att de publika delarna inte kommer till stånd och att detaljplanen får mer karaktären
av en ”ren industriplan” kan detta vara skäl för överklaganden. Ledningskontoret anser att
regionen bör avvakta fram till dess att detaljplanens samrådsfas är avklarad innan
kostnadskrävande åtgärder såsom rivning och sanering påbörjas. Detta för att så långt
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möjligt minska riskerna. Det innebär i praktiken att rivning av byggnaden, med
efterföljande sanering preliminärt tidigast kan påbörjas efter sommaren 2016.
Publik anläggning
Spendrups dotterbolag Gotlands Bryggeri, har i sitt ursprungliga prospekt från 2012 angett
att det är särskilt viktigt att den anläggning som byggs blir publik och blir ”det första
kretsloppsanpassade bryggeriet i Norra Europa”. Man ville skapa en upplevelsedel vid
sidan om öltillverkningen där man kan äta mat lagad på gotländska råvaror. Det sades
också att man ville ”stärka ställningen och skapa ett showroom för gotländsk
matproduktion”.
De höga ambitionerna har tonats ned av moderbolaget Spendrups och i de avtal som nu
diskuteras är motsvarande formuleringar inte lika bindande, som t ex:
- ”Spendrups garanterar att det inom ramen för utformningen av Byggnaden skapas
möjligheter för publika ändamål” (bryggerivisningar och restaurangverksamhet).
- ”Spendrups kan garantera att avgiftsfinansierade bryggerivisningar möjliggörs under hela
året”
- ”…garantier kopplat till restaurangverksamheten en fråga för kommande restauratör”
- ”…företagsekonomiskt acceptabla grunder…”
- ”Spendrups kan vidare garantera att föra en löpande dialog med regionen … men de
slutliga besluten ligger hos Spendrups”.
I en gemensam designprocess ska parterna arbeta med dessa frågor. Spendrups har dock
rätt att neka till åtgärder som innebär direkta merkostnader överstigande 9 mnkr enligt
ramavtalet.
Behov av tillkommande infrastruktur
Regionen investerade 2010-12 ca 5 mnkr i ombyggnad av cirkulationsplats och torgytor
strax norr om hamnkontoret. Dessa åtgärder var en del av ett större projekt (Resecentrum),
vilket genomfördes bland annat med stöd av 1.1-medel. Spendrups har i ramavtalet
framhållit att man har behov av att kunna köra runt en framtida byggnad för lastning och
lossning. Planarbetet kommer att visa huruvida det finns förutsättningar för att tillgodose
Spendrups önskemål. En detaljplan som skulle innebära att befintlig cirkulation och andra
anläggningar måste rivas upp och byggas om för att passa bryggeriets behov, medför krav
på förtida avskrivning av gjorda investeringar. Omfattningen av nya investeringar kan inte
bedömas innan planarbetet kommit längre. Ramavtalet med Spendrups omfattar ingen
ersättning från Spendrups för sådana åtgärder, varför det får förutsättas att regionen
ansvarar för att bekosta dem.

5. Ekonomiska konsekvenser och statsstödsregler
Värdering av byggklar tomt respektive bebyggd hyresfastighet
En värdering som gjorts av oberoende värderingsinstitut visar på ett värde för en byggklar
och sanerad tomt på ca 10 mnkr. Detta är alltså det pris som vi kan förvänta oss att få om
byggnaden rivs, marken saneras och tomten sedan säljs med nuvarande detaljplan på en
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öppen marknad.
En PM som samma värderingsfirma tagit fram pekar på att värdet av nuvarande
hyresfastighet är ca 17,6 mnkr. Detta är det värde som en avstyckad fastighet skulle betinga
vid en försäljning med nuvarande användning. Värderingsmannen betonar dock att riskerna
gör att en köpare kommer att vilja gardera sig mot framtida kostnader för en eventuell
nödvändig sanering. Hur stor denna riskpremie skulle vara är svårt att bedöma. Ju mer
trygghet en hypotetisk köpare skulle kunna ges i form av utpekande av en eventuellt
saneringsansvarig (genom en ansvarsutredning) och ju mer noggranna undersökningar av
föroreningens omfattning och saneringskostnader som görs, desto närmare ett ”rätt pris”
kan denna potentielle köpare lämna. Ett ”värsta-fall” för en köpare är att tvingas bekosta
en rivning och sanering av marken.
Statsstödsregler
Förbud mot att lämna stöd till enskilda näringsidkare finns dels i kommunallagen och dels i
de EU-rättsliga statsstödsreglerna. Med stöd av juridisk expertis görs följande
bedömningar:
1. Kostnader för planläggning och fastighetsbildning ska bekostas av köparen (via
köpeskillingen) och bör därför inte utgöra något otillåtet statsstöd.
2. Överlåtelse av tomten sker till en köpeskilling om 14 mnkr, vilket är mer än
marknadsvärdet (10 mnkr). Inget otillåtet statsstöd i denna del således.
3. Evakueringskostnaden är en nödvändig och oundviklig kostnad för en fastighetsägare
som vill överlåta en fastighet och har inte bedömts utgöra otillåtet statsstöd.
4. Saneringskostnaderna kan (i teorin) regressvis föras över på tidigare ansvariga
verksamhetsutövare och torde med den logiken inte utgöra något otillåtet statsstöd. I
praktiken kommer det vara ytterst svårt att få någon annan part att ta mer än marginella
delar av kostnaden för saneringen. Regionen får sannolikt räkna med att bekosta hela
saneringen om 15 mnkr.
5. När det gäller kostnaderna för rivning av nuvarande byggnad hänvisar juristexpertis till
det så kallade Marknadstestet som kan genomföras för att besvara frågan om en privat
aktör vid normala marknadsförhållanden hade rivit den befintliga byggnaden inför en
förestående överlåtelse. Detta avgörs av fastighetens marknadsvärde med befintlig
byggnad jämfört med marknadsvärdet på fastigheten med riven byggnad. En
värdebedömning med befintlig byggnad visar på ett värde om ca 17,6 mnkr, men värdet
bedöms istället vara negativt (- 5 mnkr) om en köpare räknar med att tvingas bekosta
rivning och sanering inom en snar framtid. Används den senare bedömningen som
grund innebär de förädlingsåtgärder som regionen genomför i form av rivning och
sanering, ett ökat värde för fastigheten och i det fallet förekommer inte otillåtet
statsstöd.
6. Chefsjuristen har haft en dialog med Näringsdepartementet om det aktuella ärendet.
Departementstjänstemannen som översiktligt gått igenom uppgifterna meddelade att
departementets roll inte är lämna någon form av bindande besked huruvida statsstöd
föreligger eller ej. Han hänvisade till privat juridisk expertis om man vill få en grundlig
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genomgång och bedömning av frågan om ärendet kan anses innehålla sådant statsstöd
som ska anmälas till EU-kommissionen. Om en anmälan görs räknade han med en
länge handläggningstid på flera år inom EU eftersom han bedömde att ärendet var av
komplicerad natur.
Han ansåg i varje fall att ifrågasatt stöd till Bryggerikoncernen Spendrup med största
sannolikhet får anses uppfylla villkoret om påverkan på samhandel mellan EU
medlemsstater som finns i statsstödsreglerna. Enligt honom ska bedömning om
eventuellt stöd handla om vad Spendrups får betala för det tänkta köpeobjektet jämfört
med vad den oberoende och opartiska värderingen visar för samma objekt.
Saneringskostnaderna ansåg han därför inte skulle medtas i bedömningen av ett
eventuellt stöd. Vid efterföljande information till Spendrups om denna kontakt ställdes
frågan om Spendrups ansåg att villkoret i Ramavtalet s avsnitt 5.7 ” om informell dialog
med Näringsdepartementet” härmed var uppfyllt. Spendrup svarade att det ansåg man
och tillade att departementstjänstemannens synpunkter i princip var i
överensstämmelse med den utredning Spendrup gjort om detta genom advokatfirman
Cederquists försorg och eftersom Spendrup betalar ett pris som överstiger den
oberoende värderingen så anser Spendrups att detta är helt i sin ordning.
Använda regionala tillväxtmedel
Frågor har rests kring huruvida regionen skulle kunna använda regionala tillväxtmedel för
att utföra del av arbetet med sanering av tomten. Ledningskontorets ansvarige tjänsteman
inom området gör bedömningen att detta system inte kan nyttjas för att stötta projektet.
Sammanställning av direkta ekonomiska konsekvenser
Åtgärd
Kostnad
Kommentar
a. Evakuering intern*
2 mnkr
Avser anpassning av förvärvad fastighet
b. Evakuering extern
1-2 mnkr
Avser evakuering av externa hyresgäste
c. Rivning
2 mnkr
Regionens ansvar enligt avtal
d. Sanering
15 mnkr
Vi kan teoretiskt regressa mot ansvariga men
sannolikheten för framgång är ytterst begränsad
e. Planläggning och
fastighetsbildning
0,5 mnkr
Regionen tar dessa kostnader enligt avtal
f. Bokfört värde
7,2 mnkr
Bokfört värde för hamnkontoret 2016-01-01
g. Ombyggnad cirkulation,
gata, kaj mm
ej känd
Kommande planläggning visar om behovet finns,
omfattningen ej känd idag.
h. Framtida vattenförsörjn ej känd
Enligt avtal ska Spendrups ersätta regionen för
kostnader för att försörja bryggeriet med icke
avsaltat dricksvatten när/om detta blir aktuellt
Totala kostnader
28-29 mnkr
Försäljningsintäkt
14 mnkr
Företagsekonomiskt netto minus 14-15 mnkr
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* I denna kalkyl förutsätts att lokalbehovet för hamnförvaltningens verksamhet kan lösas
genom att förvärva lämplig fastighet inom hamnens södra delar. Kostnader som belastar
kalkylen utgörs av anpassning av lokaler (2 mnkr) inom förvärvad fastighet. Här föreslås
dock att nödvändig investering (12 mnkr) för förvärv av fastigheten inte ska betraktas som
en kostnad som belastar denna kalkyl, utan finansieras på annat sätt.
Motiven för att genomföra en affär trots att den företagsekonomiska kalkylen ger ett
negativt resultat, ligger i förväntade positiva samhällsekonomiska effekter, såsom förtida
sanering av förorenat område, skapande av arbetstillfällen, besöksnäringseffekter,
stadsutveckling mm. Här görs ingen kvantifiering av det samlade värdet av dessa effekter.

-------------------------
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Visby Innerstaden 1:2, del av, Gotlands kommun

Sammanfattning
Allmänt
Fastigheten är tomtmark för lokaler belägen vid Visby hamn i centrala Visby. Fastigheten är
en del av Visby Innerstaden 1:2, men är ej ännu avstyckad. Arealen är ännu inte bestämd
men kommer att uppgå till mellan 3 500 – 4 000 m². Marken är bebyggd med kontor som är
uthyrda till Region Gotland och andra hyresgäster, men som kommer att avflytta och
byggnaden kommer att rivas. Marken är förorenad och ska saneras. Detaljplan ska framtas
för bryggeri och en del publika ytor. I värderingen har förutsatts att byggnaden är riven,
hyresgäster avflyttade och att detaljplan vunnit laga kraft. Planen har förutsatts att tillåta en
exploatering om 2 800 m² BTA, baserad på erhållen ritning.

Marknadsvärde
Efter en sammanvägning av resultaten i de tillämpade värderingsmetoderna bedöms
marknadsvärdet för Visby Innerstaden 1:2, del av, Gotlands kommun vid värdetidpunkten
5 augusti 2015 ligga kring 10 000 000 kronor som mittvärde i ett sannolikhetsintervall.
Marknadsvärdet:
10 000 000 kr
(Tio Miljoner Kronor)
Marknadsvärdebedömningar är alltid behäftade med en viss osäkerhet.
Stockholm 2015-08-24

Anders Almqvist, MRICS
FS Fastighetsstrategi AB
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Visby Innerstaden 1:2, del av, Gotlands kommun

Uppdrag
Värderingsobjekt
Fastigheten Visby Innerstaden 1:2, del av, Gotlands kommun.

Uppdragsgivare
Uppdragsgivare är Gotlands kommun genom Anders Lindholm.

Värdetidpunkt
5 augusti 2015.

Syfte
Syftet med uppdraget är att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde vid värdetidpunkten.
Uppdragsgivarens syfte med utlåtandet är att det ska användas som underlag för försäljning.

Förutsättningar
För definition av marknadsvärde och värdetidpunkt, se ”Definitioner och värderingsmetoder”. Utlåtandet följer bilaga med ”Allmänna villkor för värdeutlåtande” om inte annat
anges.
Eventuella industritillbehör enligt JB 2:3 ingår inte i värdebedömningen.
Övriga förutsättningar för värdebedömningen beskrivs nedan:
• Befintliga byggnader ska rivas och mark ska saneras. Några kostnader för rivning
och sanering är ej medtagen.
• Detaljplan ska framtas som medger byggnation av bryggeri och till viss del publika
ytor. En bruttoarea är ej angiven utan har grovt uppskattats via erhållen ritning till
2 800 m² BTA.
• Tomten utgör en del av Visby Innerstaden 1:2 och är ej ännu avstyckad. Efter
avstyckning kommer tomtarealen uppgå till mellan 3 500 – 4 000 m².
Uppdraget är utfört av en av organisationen Samhällsbyggarna auktoriserad
fastighetsvärderare – för mer information se www.samhallsbyggarna.org.
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Underlag
Fastigheten har inte besiktigats. Nedan följer en sammanställning av övrigt väsentligt
underlag som använts vid värderingen.









Avsiktförklaring mellan Gotlands kommun och Spendrups
Uppgifter om förutsättningar från fastighetsägaren
Uppgifter från kommunen rörande planförhållanden
Fastighetsinformation från Fastighetsdatasystemet (FDS)
Taxeringsuppgifter
Fastighetskarta
Databaserad ortsprisinformation
Övrigt

Beskrivning av värderingsobjektet
Typ av objekt
Objektet utgörs av en tomtmark för lokaler och produktion. Nuvarande tomtmark är en del
av Visby Innerstaden 1:2 och är bebyggd med en kontorsbyggnad som ska rivas. I byggnaden
finns Region Gotlands kontor och flera externa hyresgäster som ska flytta. På tomtmarken
ska en ny bryggerianläggning uppföras med servering och ”upplevelsedel”.

Lagfaren ägare/Tomträttshavare
Lagfaren ägare är Gotlands kommun.

Läge

5 (24)



Visby Innerstaden 1:2, del av, Gotlands kommun

Objektet har adress Färjeleden 2. Fastigheten har ett centralt läge i Visby hamn, cirka 300 m
sydväst om Visby Centrum. Visby hamn kan indelas i en yttre och inre hamn som skyddas av
en lång pir. Fastigheten är belägen i den inre hamnen. Omgivningen utgörs huvudsakligen
färje- och småbåtshamn, hamnkontor och småhandel. Närmaste service finns i Visby
Centrum och kollektiva kommunikationer är buss. Busslinje 1 trafikerar Söderväg med ett
avstånd om ca 300-400 m öster om fastigheten.
Objektets läge är mycket gott i orten för lokaler med verksamhet inom handel, turism och
kontor.

Tomt

Skiss - illustration
Tomten omfattar en areal om mellan 3 500 – 4 000 m². Tomten är i huvudsak plan och
bebyggd med en kontorsbyggnad. Ej bebyggd tomtmark utgörs huvudsakligen av asfalterade
ytor för parkering/uppställning och kommunikation. Befintlig byggnad kommer att rivas och
marken saneras för att vara klar för nybyggnation av ett bryggeri. Undergrunden är ej känd.
Tomtens läge och tomtfigur framgår av tomtkarta ovan.

Byggnad
På tomten finns uppförd kontorsbyggnad som kommer att rivas.

6 (24)



Visby Innerstaden 1:2, del av, Gotlands kommun

Taxeringsuppgifter
Fastigheten Visby Innerstaden 1:2 har i Allmän fastighetstaxering 2013 (AFT –13) taxerats
med taxeringsenheterna specialenhet, industrienhet och hyreshusenhet. Det har inte i
värderingen kunnat utredas vilken av taxeringsenheterna som utgör värderingsobjektet.
Marken för hyreshusenheterna på fastigheten har taxerats till 2 600 kr/m² BTA.

Planer och bestämmelser
För fastigheten Visby Innerstaden 1:2 gäller ett stort antal detaljplaner. En ny detaljplan ska
framtas för värderingsobjektet som tillåter bryggeri. Planarbetet har påbörjats. I
värdebedömningen har förutsatts att en ny detaljplan kommer att gälla.
Planen kommer att medge en byggnad som ska inrymma bryggeri, servering och
upplevelsedel. Byggnaden förutsätts få uppföras i ett och två våningsplan. Den totala tillåtna
bruttoarean har förutsatts vara 2 800 m² BTA, grovt bedömd från erhållen ritning.

Rättigheter etc

Fastigheten berörs av fem avtalsservitut och ett officialservitut. Fastigheten berör även av
fornlämningar. Officialservitutet avser trappa m m medan avtalsservituten avser
områdesinskränkning, fördelningsstation, gångväg m m, byggnad och gångväg med
belysningsarmaturer. Det är osäkert hur dessa rättigheter berör värderingsobjektet. Det bör
utredas vidare.
Värderingen förutsätter att rättigheterna inte påverkar värdet av värderingsobjektet.

Miljö
Fastigheten är enligt uppdragsgivaren förorenad och är i behov av sanering.
Värdebedömningen förutsätter att saneringen är gjord och någon kostnad för sanering är
därför inte medtagen.
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Marknadsanalys
Orten
I Gotlands kommun finns cirka 57 255 invånare per 31 mars år 2015. Befolkningen har
under det senaste året ökat med cirka +0,4 procent. Gotland har goda kommunikationer,
dock är Gotland en ö som saknar landförbindelse med fastlandet. Färja trafikerar Visby och
Nynäshamn samt Visby och Oskarshamn. Flyg går mellan Visby och Stockholm samt flera
större städer. De allmänna kommunikationerna är bussar som trafikerar flera stora vägar på
Gotland. Det allmänna vägnätet består av ett flertal stora länsvägar som 140-149. Tyngdpunkten i näringslivet ligger på vård och omsorg, utbildning, offentlig förvaltning, handel
och byggverksamhet. De största arbetsgivarna är Region Gotland (6 825), AB Svenska Spel
(375), Försäkringskassan (325), PayEx Finance AB (325), Destination Gotland (280),
Cementa AB (275) och Samhall AB (275). Andelen öppet arbetslösa samt sysselsatta i
arbetsmarknadsprogram uppgår år 2014 till 6,6 procent, vilket är något högre än
riksgenomsnittet om 6,3 procent. Det senaste året har näringsliv och sysselsättning
stabiliserats. Vår prognos för den allmänna utvecklingen för näringsliv och sysselsättning
kommer att öka.

Mark - allmänt
I Sverige finns det gott om mark för bebyggelse. Det stämmer väl in på stora delar av landet,
men för storstadsregioner är det ofta brist på mark med bra läge. Generellt gäller att närhet
till service, marknad och infrastruktur ger ett attraktivt läge.
I utvecklingen av samhället används mark vid bebyggelse av bostäder, arbetsplatser,
infrastruktur, handel och kommunal service. I stora storstäder krävs en planering av hur
marken ska ”fördelas” för att samhället ska utvecklas på bästa möjliga sätt. Det görs främst
med hjälp av plan och bygglagen. Planer tas fram för att bestämma vad marken i samhället
får användas till. Planen tas fram genom planprocessen, se nedan.

Värdet på mark skiljer sig kraftigt åt beroende på vad marken får användas till, vilken
exploateringsgrad som tillåts och var marken är belägen. I områden med hög
befolkningstäthet och brist på mark är värdet mycket högt medan mark i glesbyggd med låg
efterfrågan har lågt värde. Mark kan ha många olika användningar såsom allmän plats,
infrastruktur, industri, kontor, boende, skola, sjukvård för att nämna några. Användningen av
mark styrs av detaljplaner i de fall det finns framtagna. Mark kan även sakna plan.
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För mark som saknar plan är värdet ofta lågt jämfört med mark med plan. Saknas plan finns
en stor risk med vad som blir tillåtet att uppföra på fastigheten. Planprocessen är lång och
flera parter ska yttra sig innan beslut om plan tas.

Fastighetsmarknad på Gotland – Mark för hyreshus
I Gotlands kommun uppgår den totala obebyggda markarealen med typkod hyreshusenheter
till 248 647 kvm fördelade på 15 fastighetsägare och 29 fastigheter. Det totala taxeringsvärdet
uppgår till 67 miljoner kronor. Dominerande fastighetsägare av obebyggd mark för
hyreshusenheter på Gotland är Gotlands kommun, PEAB, Riksbyggen och främst lokala
företag och fastighetsbolag. Gotlands kommun äger 13 fastigheter och har en ägarandel om
60 procent av taxeringsvärdet för samtliga fastigheter i Gotland kommun.

Omsättningen av obebyggda fastigheter är låg. Mellan år 2008 och 2014 har det sålts 10
fastigheter varav en fastighet har sålts två gånger. Köpesumman uppgick till totalt 115 mkr.
Merparten av försäljningspriset står två fastigheter för, 57 mkr respektive 29 mkr, vilka även
kan omfatta byggnader. Försäljningspriserna uppgår till mellan 97 – 4 469 kr/m² tomtyta.
Åtta försäljningar har skett inom församlingen Visby. Säljare har varit Gotlands kommun,
PEAB, Riksbyggen, privatpersoner och byggföretag/konsulter. Köpare har främst varit
bostadsrättsföreningar. Andra köpare har varit lokala företag, privatpersoner, PEAB och
Gotlandshem.
Inga försäljningar har registrerats under år 2014. Under år 2013 såldes Visby Kolgården 1 till
Brf Alléhusen för 29 mkr eller 2 985 kr/m² tomtyta. Säljaren var PEAB Bostad AB. På
tomten har under år 2013/2014 en nyproduktion av 49 bostadsrätter färdigställts fördelade
på två byggnader. Den totala bostadsytan bedöms uppgå till ca 3 800 m² eller 4 300 m² BTA.
Försäljningspriset indikerar ett pris om 6 744 kr/m² BTA, vilket är mycket högt och bedöms
vara en del av hela produktionskostnaden för PEAB som inte är jämförbar med försäljning
av enbart mark med byggrätt för bostäder. Marken såldes året innan, i juli år 2012, till PEAB
av Gotlands kommun till priset 7 392 000 kr eller 761 kr/m² tomtyta.
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Efterfrågan på fastigheter är idag avvaktande, beroende på nuvarande konjunktur och
problem med finansiering. Det finns för närvarande ett fåtal fastigheter till försäljning. Det
finns dock signaler på att konjunkturen vänder och att efterfrågan på varor och tjänster ökar.
Vår prognos för det närmaste året är att värdenivån för fastigheter kommer att vara stabil
eller öka något.

Definitioner och värderingsmetoder
Definition av marknadsvärde
Med ett marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en försäljning på en fri och
öppen fastighetsmarknad vid ett visst givet tillfälle, den så kallade värdetidpunkten. En
försäljning förutsätts ske efter det att objektet varit salubjudet på ett för fastighetstypen
sedvanligt sätt under en normal exponeringstid. Vad som är en normal exponeringstid beror i
det enskilda fallet på faktorer som fastighetstyp, geografiskt läge, konjunktur och möjligheter
till finansiering vid förvärv.
Marknadsvärdebedömningen sker normalt genom en kombination av två metoder. En
ortsprismetod som är en analys av genomförda jämförbara förvärv samt en
marknadsanpassad avkastningsmetod som är en nuvärdeberäkning av sannolika framtida
ekonomiska utfall.
De två metoderna får inbördes olika vikt från fall till fall beroende på objektets karaktär samt
tillgång och kvalitet på relevant information.

Ortsprismetod
Ortsprismetoden innebär att man bland genomförda förvärv söker de fastigheter/tomträtter
som typmässigt och egenskapsmässigt liknar objektet. Därefter görs en analys av dessa
förvärv. Köpeskillingarna kan antingen jämföras direkt eller, vilket är mer lämpligt, ställas i
relation till en eller flera värdebärande egenskaper som exempelvis taxerad area, hyra,
driftnetto eller taxeringsvärde. Hänsyn ska även tas till den värdeutveckling som skett mellan
den tidpunkt då transaktionerna gjordes och värdetidpunkten.
Se vidare nedan under ”Ortsprisanalys”.
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Ortsprisanalys – Mark för lokaler
Ortsprismaterialet är mycket begränsat för markförsäljningar med lokalanvändning i centrala
Visby och därför har även mark för hotell analyserats.

Urval
För att identifiera ett relevant ortsprismaterial har följande urvalskriterier använts;
Fastighetstyp
Kommuner
Församling
Typkod
Areal
Förvärvstidpunkt

Mark för lokaler inklusive hotell och konferens
Gotland
Samtliga
310, 322
272 – 38 139 m²
2006 - 2015

Förvärv med konstaterad intressegemenskap mellan köpare och säljare har gallrats bort.
Urvalet redovisas i bilaga/nedan:
Nr.

Fastighet

Adress

Församling

Tomtyta,
m²

1

Visby Aspen 3

Pallisadgatan

Visby

~4 200

2

Visby Burmeister 2

Strandgatan 13

Visby

3

Visby Hotellet 10,12

Strandgatan 4

4

Visby Norderstrand 1:21

5
6

Förv.datum

Köpesk.kr/m² TA

Köpesk/
kr BTA

Not

2008

1 190

1 850

1

682

2007-03

14 223

7 462

3

Visby

1 517

2008-05

10 235

9 854

3

S:t Göransgatan 31

Visby

38 139

2008-06

289

1 852

2

Visby Snäckgärdet 1:64

Snäckgärdsvägen 35

Visby

1 113

2008-12

494

3 313

Visby Stenhuggaren 1

Follingboväg 72

Visby

10 522

2006-09

140

567

1) Avser två fastigheter, Aspen 3 och del av Kopparsvik 1:1
2) Tomträtt
3) Äldre byggnader som konverteras eller nästan totalrenoveras

Analys – mark för lokaler
Ortsprismaterial har analyserats på Gotland och har efter gallring resulterat i 6
sålda fastigheter med egenskaper enligt ovan. Dessa fastigheter har sålts till priser som
varierar mellan 140 och 14 223 kr/m² taxerad tomtyta. Försäljningspriserna kan även
relateras till antalet m² byggrätt angivna i fastighetstaxeringen. Försäljningarna har skett till
priser mellan 567 – 9 854 kr/m² BTA (taxerad BTA). Redovisade priser inkluderar även
delvis byggnader som totalrenoveras efter köpen. En analys och beskrivning redovisas nedan
per objekt.
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Ur hyresgästperspektiv har under senare år kommunikationsmässigt goda lägen kommit att
prioriteras och efterfrågas i ökad grad, det gäller framför allt tillgången god infrastruktur och
på allmänna kommunikationer, detta gäller såväl innanför som utanför tull. I övrigt
prioriteras funktionella och effektiva lokaler med god standard och modernitet.
Vår bedömning är att detta förhållande kommer att bestå. Fastigheter som är geografiskt
välbelägna, tekniskt genomgångna och fullt uthyrda till stabila hyresgäster alternativt väl
anpassade för en egenanvändare kommer att relativt sett höra till vinnarna.
Nedan följer en beskrivning av jämförelseobjekt och kortare analys.

1) Visby Aspen 3 och del av Kopparsvik 1:1, Gotland

Fastigheten såldes år 2008 till köpeskillingen 5 000 000 kr eller 1 190 kr/m² tomtyta.
Fastigheten har adressen Pallisadgatan och en areal om ca 4 200 m². Del av fastigheten
Kopparsvik 1:1 om 4 300 m² ingick i affären men avser gatu- och parkmark med bedömt
begränsat värde. Fastigheten Aspen 3 och del av Kopparsvik 1:1 har senare sammanslagits
med Aspen 4. Tomterna är belägna i Visby innerstad längs Färjeleden intill hamnen.
Området ligger ca 0,4 km söder om Visby centrum. Fastigheterna bedöms varit obebyggda
vid försäljningen. Fastigheterna är idag bebyggda med hotellanläggning. Exploateringsgraden
bedöms uppgå till 65 procent av markarealen. Priset uppgår till 1 850 kr/m² BTA. Köpare
var Gotlandsresor AB och säljare var Gotlands kommun. Fastigheten bedöms vara
jämförbar med värderingsobjektet, dock bedöms värderingsobjektets läge vara något bättre
jämfört med jämförelseobjektet.
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2) Burmeister 2, Gotland

Fastigheten såldes i mars 2007 till köpeskillingen 9 700 000 kr eller 14 223 kr/m² tomtyta.
Fastigheten har adressen Strandgatan 13 och en areal om 682 m². Tomten är belägen i
centrala Visby vid Almedalen. Fastigheten var vid försäljningen bebyggd med en äldre
byggnad. Fastigheten har under år 2012 nästan totalrenoverats. Exploateringsgraden uppgår
enligt taxeringen till 190 procent av markarealen. Priset uppgår till 7 462 kr/m² BTA men då
ingår den äldre byggnaden. Med ett stomvärde på mellan 2 000 – 4 000 kr/m² BTA indikeras
ett byggrättsvärde på marken om mellan 3 500 – 5 500 kr/m² BTA. Detta värde är dock
mycket osäkert. Köpare var Kåcu AB och säljare var en privatperson. Fastigheten bedöms
vara jämförbar med värderingsobjektet.

3) Hotellet 10 och 12, Gotland
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Fastigheterna såldes i maj 2008 till en total köpeskilling om 33 000 000 kr eller 21 753 kr/m²
tomtyta. Fastigheterna har adresserna Strandgatan 2,4 och en total areal om 1 517 m².
Tomterna är central belägna i Visby. Fastigheterna var bebyggda vid försäljningen och
gränsar till Clarion Hotell i Visby och ska konverteras till hotell. Exploateringsgraden uppgår
enligt taxeringen till 220 procent av markarealen. Priset uppgår till 9 854 kr/m² BTA men då
ingår den äldre byggnaden. Med ett stomvärde på mellan 2 000 – 4 000 kr/m² BTA indikeras
ett byggrättsvärde på marken om mellan 6 000 – 8 000 kr/m² BTA. Detta värde är dock
mycket osäkert. Köpare var Letello Fastighets AB (Home Properties) och säljare var
Stenvalvet Fastighets AB. Fastigheten bedöms vara jämförbar med värderingsobjektet, dock
är läget bättre jämfört med värderingsobjektet.

4) Visby Norderstrand 1:21, Gotland

Fastigheten är upplåten med tomträtt och såldes i juni 2008 till köpeskillingen 11 000 000 kr
eller 289 kr/m² tomtyta. Fastigheten har adressen S:t Göransgatan 31 och en areal om 38 139
m². Tomten är belägen vid havet strax norr om Visby centrum. Området ligger ca 0,8 km
norr om Visby centrum. Fastigheten var vid försäljningen obebyggd. Fastigheten ligger norr
om Visby Lasarett. Exploateringsgraden uppgår enligt taxeringen till 16 procent av
markarealen. Priset uppgår till 1 852 kr/m² BTA. Tomträttsavgälden uppgår till 1 500 000 kr
per år och med en avgäldsränta om 3,75 procent indikerar det ett markvärde om 40 mkr eller
6 735 kr/m² BTA. Tillsammans med köpeskillingen indikerar det ett värde om 8 587 kr/m²
BTA. Köpare var Brf Resort Visby och säljare var Visby Camping AB. Fastigheten bedöms
vara jämförbar med värderingsobjektet, dock bedöms värderingsobjektets läge vara något
bättre jämfört med jämförelseobjektet.
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5) Visby Snäckgärdet 1:64, Gotland

Fastigheten såldes i december 2008 till köpeskillingen 550 000 kr eller 494 kr/m² tomtyta.
Fastigheten har adressen Snäckgärdsvägen 35 och en areal om 1 113 m². Tomten är belägen
vid havet strax norr om Visby. Fastigheten var vid försäljningen obebyggd. Fastigheten
bebyggdes år 2009. Exploateringsgraden uppgår enligt taxeringen till 15 procent av
markarealen. Priset uppgår till 3 313 kr/m² BTA. Köpare var Traume AB och säljare var
Wisab Bygg AB. Fastigheten bedöms vara jämförbar med värderingsobjektet, dock bedöms
värderingsobjektets läge vara något bättre jämfört med jämförelseobjektet.

6) Visby Stenhuggaren 1, Gotland

Fastigheten såldes i september 2006 till köpeskillingen 1 473 000 kr eller 140 kr/m² tomtyta.
Fastigheten har adressen Follingboväg 72 och en areal om 1 113 m². Tomten är belägen i ett
handelsområde 1,5 km sydväst om Visby Centrum. Fastigheten var vid försäljningen
obebyggd. Fastigheten bebyggdes år 2008. Exploateringsgraden uppgår enligt taxeringen till
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ca 25 procent av markarealen. Priset uppgår till 567 kr/m² BTA. Köpare var Tjålle AB och
säljare var C & S Bergström Fastighets AB. Fastigheten bedöms vara jämförbar med
värderingsobjektet, dock har värderingsobjektet ett attraktivare läge jämfört med
jämförelseobjektet.
Antalet förvärv är mycket få och ett par försäljningar har skett med byggnader som senare
har konverterats eller renoverats. Någon tydlig pristrend har därför inte kunnat utläsas.
Försäljningspriserna varierar mellan 567 -9 854 kr/m2 BTA. Försäljningspriserna exklusive
befintliga byggnader för två försäljningar bedöms uppgå till mellan 567 – 7 000 kr/m² BTA.
Försäljningarna är från år 2006 – 2008 och värdena bedöms ha ökat sedan dess. De två
högsta noteringarna, har fastigheter med ett mycket centralt läge, vilka bedöms vara bättre
jämfört med värderingsobjektet. Övriga fastigheter bedöms ha ett sämre läge jämfört med
värderingsobjektet. Sammantaget bedöms värdet för värderingsobjektet uppgå till mellan
3 000 – 4 000 kr/m² BTA. Värdet för värderingsobjektet bedöms till 3 500 kr/m² BTA eller
9 800 000 kr.

Byggrättskalkyl
Antalet försäljningar är få av mark för lokaler i Visby och därför har även en byggrättskalkyl
framtagits som beräknar utrymmet för ett markvärde. Markvärdet uttrycks i kr/m² BTA och
beräknas genom att avdrag värdet av byggnaden på marknadsvärdet på fastigheter med
lokaler i jämförbart läge. Med hjälp av marknadsmässigt direktavkastningskrav och
marknadsmässig hyra kan ett marknadsmässigt värde grovt beräknas. Kalkylen är osäker och
förutsätter att goda uppgifter finns om produktionskostnaden.
De marknadsmässiga hyrorna för lokaler i Visby bedöms normalt ligga mellan 1 000 – 1 700
kr/m² lokalarea. Det gäller främst ej nybyggda fastigheter. För moderna och nybyggda
fastigheter bedöms hyran uppgå till mellan 1 700 – 2 200 kr/m² lokalarea. Det finns stora
uthyrningar gjorda på över 2 800 kr/m², men dessa nivåer bedöms omfatta stora intensiva
tekniska lösningar i byggnaden.
Direktavkastningen för kontor bedöms uppgå till mellan 6,0 – 6,5 procent i Visby.
Fastigheten Visby Visborg 1:15 såldes för 396 Mkr år 2014 och inrymmer 17 900 m²
lokalarea. Fastigheten totalrenoverades år 2009/10 och såldes av Kungsleden. Köpare var
Vacse AB. Fastigheten är uthyrd till Region Stockholm och är bebyggd med kontor i delvis
nya byggnader delvis fd kaserner. Hyresnivån bedöms ligga kring 1 700 kr/m² lokalarea.
För en nybyggnation bedöms direktavkastningen till 6,0 % i jämförbart läge med
värderingsobjektet och den marknadsmässiga hyran bedöms till 2 000 kr/m² lokalarea. En
nyproduktionskostnad bedöms uppgå till mellan 18 000 – 20 000 kr/m² BTA.
Värdeutrymmet kan då beräknas till mellan 2 875 – 4 875 kr/m² BTA, se nedan i
beräkningsmodellen. Värdet av marken bedöms uppgå, med stöd av beräkningsmodellen, till
3 800 kr/m² BTA eller 10 600 000 kr.
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Visby Innerstaden 1:2, del av, Gotlands kommun

Byggrättskalkyl
Visby Innerstaden 1:2, del av
Byggrättens storlek m² BTA
Byggrättens storlek m² BRA

2 800
2 520

Bedömd hyra
Riskavdrag (Hyresrisk)

2 000 kr/m² BRA
100 kr/m² BTA

Drift o Underhåll (inkl skatt)
Tomträttsavgäld
Driftnetto

375 kr/m² BRA
0 kr/m² BRA motsv
1 525 kr/m² BRA

90% av brutto ytan

Direktavkastning %

6,00%

Värde per m² BRA

25 417 kr/m² BRA

Värde per m² BTA

22 875 kr/m² BTA

Bedömd Byggkostnad Alt 1

18 000 kr/m² BTA

Bedömd Byggkostnad Alt 2

20 000 kr/m² BTA

Återstår Alternativ 1

4 875 kr/m² BTA

Återstår Alternativ 2

2 875 kr/m² BTA

Totalt värde Alternativ 1

13 370 000 kr

Totalt värde Alternativ 2

7 770 000 kr

5%
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Visby Innerstaden 1:2, del av, Gotlands kommun

Marknadsvärde
Allmänt
Fastigheten är tomtmark för lokaler belägen vid Visby hamn i centrala Visby. Fastigheten är
en del av Visby Innerstaden 1:2, men är ej ännu avstyckad. Arealen är ännu inte bestämd
men kommer att uppgå till mellan 3 500 – 4 000 m². Marken är bebyggd med kontor som är
uthyrda till Region Gotland och andra hyresgäster, men som kommer att avflytta och
byggnaden kommer att rivas. Marken är förorenad och ska saneras. Detaljplan ska framtas
för bryggeri och en del publika ytor. I värderingen har förutsatts att byggnaden är riven,
hyresgäster avflyttade och att detaljplan vunnit laga kraft. Planen har förutsatts att tillåta en
exploatering om 2 800 m² BTA, baserad på erhållen ritning.

Marknadsvärde
Efter en sammanvägning av resultaten i de tillämpade värderingsmetoderna bedöms
marknadsvärdet för Visby Innerstaden 1:2, del av, Gotlands kommun vid värdetidpunkten
5 augusti 2015 ligga kring 10 000 000 kronor som mittvärde i ett sannolikhetsintervall.
Marknadsvärdet:
10 000 000 kr
(Tio Miljoner Kronor)
Marknadsvärdebedömningar är alltid behäftade med en viss osäkerhet.
Stockholm 2015-08-24

Anders Almqvist, MRICS
Civ. Ing, Auktoriserad fastighetsvärderare

FS Fastighetsstrategi AB
Box 7644
103 94 Stockholm
Telefon 08 - 545 297 30
www.fastighetsstrategi.se
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Visby Innerstaden 1:2, del av, Gotlands kommun

Bilaga 1 – Karta
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Visby Innerstaden 1:2, del av, Gotlands kommun

Bilaga 2 – Utdrag FDS

20 (24)



Visby Innerstaden 1:2, del av, Gotlands kommun

21 (24)



Visby Innerstaden 1:2, del av, Gotlands kommun

Bilaga 2 – Utdrag FDS
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Visby Innerstaden 1:2, del av, Gotlands kommun

Bilaga 2 – Utdrag FDS
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Visby Innerstaden 1:2, del av, Gotlands kommun

Bilaga 3 – Allmänna villkor för värdeutlåtande
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Tillväxt kräver hamnutveckling
Region Gotland har i sin egen utredning HKH 2013 slagit fast att hamnverksamhet skall ha företräde i
planeringen av kommande detaljplaner inom hamnområdet. Planer finns nu på att utveckla
bryggeriverksamhet inom hamnområdet i direkt anslutning till två kajlägen i inre hamnen (1 & 2) som
är i aktivt bruk idag. Samtidigt kommer Gotlandsbåten att etablera sig och bedriva trafik från kajläge
1 från och med nästa sommar 2016. Det är lätt att förstå att det kan bli trångt framför allt på kajen
och vid till och frånkörning om ett rederi och bryggeri skall samsas i nära anslutning till varandra. Sett
ur ett gotländskt perspektiv är det viktigt att all rederiverksamhet kan växa och utvecklas i Visby
hamn, det är den i särklass viktigaste frågan för att nå de tillväxtmål som har ställts upp inför 2018.
När man etablerar annan verksamhet inom hamnområdet kan man inte se på den hamnverksamhet
som finns idag man måste se på den hamnverksamhet som vi förväntar oss kommer att finnas under
de kommande 15-20 åren. Den nuvarande hamnen byggdes på 80-talet då volymerna i trafiken var
hälften mot idag. Ett bryggeri räknar självklart med att finnas kvar i hamnen under överskådlig tid
efter en etablering. Det finns idag 7 fungerande kajlägen i Visby hamn alla används i olika former.
Destination Gotland har idag en årlig volym på drygt 1,6 miljoner passagerare och 0,5 miljoner
personbilar plus en omfattande godsverksamhet, vår målsättning under det kommande avtalet är att
växa till 2 miljoner passagerare och 750 000 personbilar. För att vi skall klara detta samtidigt som
minst ett konkurrerande rederi bedriver verksamhet i Visby hamn är det en förutsättning att varje
rederi har tillgång till en permanent och långsiktig lösning. Hamnen har med sitt nuvarande utseende
och lösningen med att Gotlandsbåten lägger till i kajläge 1 hanterat detta på ett bra sätt. Den typ av
katamaran som Gotlandsbåten kommer med kräver en fast installation i kajläget för att fartygets
ramp skall nå ned till kajen p.g.a. ett högre fribord jämfört med konventionella fartyg.
Den kommande avtalstrafiken upphandlad av Trafikverket säkerställer i mycket högre utsträckning
än nuvarande avtal i första hand bastrafiken till och från Gotland. Om vi skall kunna växa och
framförallt om den så viktiga besöksnäringen på Gotland skall kunna växa i framtiden kommer vi att
bli tvungna att tillhandahålla färjetrafik utöver den upphandlade bastrafiken till och från Gotland. En
möjlighet är att fortsätta med trafik med våra små HSC-färjor tillsammans med de tre stora fartygen
som vi kommer att använda i det nya avtalet. För att klara detta krävs att kajläge 7 som används idag
för de små HSC fartygen inte byggs om eller ändras för katamarantrafik.
Slutsatsen blir att den lösning som har tagits fram av hamnen idag med att upplåta kajläge 1 till
Gotlandsbåten, är en för alla parter bra lösning och den måste ses som en permanent lösning också i
framtiden för att vi skall kunna uppnå den tillväxt som Gotland så väl behöver. En eventuell
etablering av ett bryggeri måste anpassas efter de behov som finns för att bedriva permanent
färjetrafik från kajläge 1.
Visby 2015-08-27
Destination Gotland AB
Christer Bruzelius VD

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-09-07

Handlingar till

Ärende 9

Från vårdcentral till hälsocentral med
lättakut i Hemse. Motion av Lena Grund

(FP)

Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-06-18, § 210
• Motion 2014-12-15
• Ledningskontoret 2015-05-06
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-03-25, § 31

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-06-18
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-26

Rs § 210
Au § 197

Motion. Från vårdcentral till hälsocentral med lättakut i Hemse
RS 2014/708

- Motion 2012-12-14
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-03-25, § 31
- Ledningskontoret 2015-05-06

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen avslås.

Lena Grund (FP) har i en motion föreslagit regionfullmäktige att Region Gotland:
−

bereder väg för bildandet av en lättakut med röntgenutrustning i Hemse

−

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

Hälso- och sjukvårdsnämnden har avstyrkt motionen eftersom bildandet av en 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 Gotlands 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 hälsooch sjukvårdsnämnden beslut om att förvaltningen får i uppdrag att starta en utredning
avseende bildandet av en utbildningsenhet för ST-läkare 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.
Ledningskontoret delar hälso- och sjukvårdsnämndens uppfattning att motionen ska
avslås.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

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 lättakut. Vi finner att bildandet av en 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 av en lättakut 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

Ärendenr RS 2014/708

Ledningskontoret

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Veronica Hermann

Datum 6 maj 2015

Regionstyrelsen

Motion. Från vårdcentral till hälsocentral med lättakut i Hemse.
Förslag till beslut

Motionen avslås.
Bakgrund

Lena Grund (FP) har i en motion föreslagit regionfullmäktige att Region Gotland:
• bereder väg för bildandet av en 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 av en 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 Gotlands 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 sjukvårdsnämnden beslut om att förvaltningen får i
uppdrag att starta en utredning avseende tillskapande av en 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.
Ledningskontoret

Per Lindskog
tf regiondirektör

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se
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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

Justeringsman

Utdragsbestyrkande

11

Ärendenr: HSN 2015/28

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Yvonne Skovshoved, ekonomichef

Datum 13 februari 2015

Hälso- och sjukvårdsnämnden

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 Visborgsallén 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 sjukvårdsförvaltningen

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 patientunderlag, och med misstänkta
frakturer på olika delar av kroppen, att upprätthålla en sådan kompetens.
Bilderna ska sedan tolkas av en radiolog och vid fraktur, i de flesta fall,
behandlas av en 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 sjukvårdsnämnden 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 av en utbildningsenhet för STläkare i Visby §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.
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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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-09-07

Handlingar till

Ärende 10

Kultur på recept. Motion av Lena Celion

(M)

Innehåll
• Regionstyrelsens förslag 2015-06-18, § 218
• Motion 2014-12-15
• Ledningskontoret 2015-05-06
• Kultur- och fritidsnämnden 2015-03-31, § 21
• Hälso- och sjukvårdsnämnden 2015-03-25, § 32

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-06-18
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-06-04

Rs § 218
Au § 208

Motion. Kultur på recept i vården
RS 2014/706

- Motion 2014-12-11
- Ledningskontoret 2015-05-06

Regionstyrelsens förslag till beslut i fullmäktige
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets skrivelse.

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 fritidsförvaltningen och FINSAM. Detaljer för ett pilottest
med kulturaktiviteter från bibliotek och Gotlands museum har diskuterats. Lösning för
finansiering har inte funnits. Ekonomiska medel krävs för introduktions- och handledarutbildning för de medverkande organisationerna samt ersättning för anställd pedagogisk
personal.
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att motionen ska avstyrkas med hänvisning till
att evidensläget inte ännu är klarlagt samt att det saknas ekonomiska förutsättningar för
start. Kultur- och fritidsnämnden föreslår att motionen bifalls med hänvisning till att
kulturupplevelser kan bidra till förbättrad hälsa och rehabilitering och att kultur- och
fritidsnämnden tidigare godkänt att förvaltningen medverkan i pilotprojekt.
Ledningskontoret 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 hälsooch 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 kontorets skrivelse.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

	
  
	
  
	
  
	
  
	
  
	
  

Motion:
Till:

	
  

	
  

	
  

	
  

Visby 2014-12-11

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 Celion (M)

	
  

Ärendenr RS 2014/706

Ledningskontoret

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 fritidsförvaltningen och FINSAM. Detaljer för
ett pilottest med kulturaktiviteter från bibliotek och Gotlands museum har
diskuterats. Lösning för finansiering har inte funnits. Ekonomiska medel krävs för
introduktions- och handledarutbildning för de medverkande organisationerna samt
ersättning för anställd pedagogisk personal.
Ärendets beredning

Ärendet har remitterats till hälso- och sjukvårdsnämnden och kultur- och
fritidsförvaltningen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Nämnden föreslår regionfullmäktige att avstyrka motionen med hänvisning till att
evidensläget inte ännu är klarlagt samt att det saknas ekonomiska förutsättningar för
start. Önskan finns 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.
Kultur- och fritidsnämnden
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 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
Veronica Hermann

RS 2014/706

Bedömning

Ledningskontoret 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
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REGION GOTLAND

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2015-03-25

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

2015-03-11

HSN § 32 Yttrande avseende motion – Kultur på recept
HSN 2015/27 HSF Tjänsteskivelse
Motion avseende kultur på recept

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden avstyrker motionen. Evidensläget kan komma att
förändras och behöver följas upp av nämnden.

Nämnden diskuterade frågan utifrån vad som sker i till exempel Skåne.
Region Skåne har genomfört kultur på recept som innefattar ett pilotprojekt med 200
patienter En rapport ska sammanställas och presenteras inom kort. Hälso- och
sjukvårdsnämnden är överens att invänta slutrapporten och följa evidensläget.
Ärendet bevakas av förvaltningen.
Bakgrund AU § 25

Fysisk aktivitet har positiva effekter vid exempelvis psykisk ohälsa och fysisk aktivitet
på recept (FaR®) förskrivs och följs upp i stora delar av hälso- och sjukvården på
Gotland. Under senare år har intresset för kulturinsatser som komplement till annan
terapi vid olika sjukdomar ökat och i landsting runt om i Sverige testas olika nya
metoder för rehabilitering och behandling.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att det är lovvärt att lyfta fram kulturens läkande
inverkan men att det inte är möjligt att införa en ny behandlingsmetod där det saknas
såväl evidens för metoden som ekonomiska förutsättningar. Det
sjukdomsförebyggande arbetet, bl.a. med fysisk aktivitet på recept, är en etablerad
behandlingsmetod som det finns vetenskapliga belägg för och som förvaltningen
utvecklar och följer upp.
Kultur på recept på Gotland

Möjligheten att testa Kultur på recept i Finsams regi har varit föremål för diskussion
under det senaste året. Projektledaren för Bra sjukskrivning har i samarbete med
Kultur och Fritidsförvaltningen undersökt hur ett sådant projekt skulle kunna gestalta
sig. Förutsättningarna för att bedriva ett mindre projekt har därför undersökts där
kulturaktiviteterna fokuseras till bibliotek och Gotlands museum. Om detta ska
erbjudas patienter är det inte klarlagt hur finansieringen skulle ske. Det finns idag inte
något ekonomiskt utrymme för en sådan aktivitet.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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REGION GOTLAND

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2015-03-25

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

2015-03-11

Yrkande

Inger Harlevi (M) yrkar att motionen bifalls.
Ordförande Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag.
Ordförande ställde därefter Inger Harlevis (M) förslag mot förvaltningens förslag och
finner att förvaltningens förslag har vunnit bifall.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden avstyrker motionen med bifogad motivering.

Expedieras:
Regionstyrelsen

Justeringsman

Utdragsbestyrkande
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Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-09-07

Handlingar till

Ärende 11

Årsredovisningar och revisionsberättelser
för bolagen 2014; anmälan
Innehåll
Årsredovisningar och revisionsberättelser för:
• Gotlands Stuveri AB
• Almi företagspartner AB
• Regioninvest Gotland AB

I '
I

n

I

I

Gotlands

Stu~eri AB

o

Arsredovisning 2014

VD-Förord.
Ett händelserikt år.

"1 september 2014 förvärvade Gotlands Stuveri AB
det anrika skeppsmäkleriet AB Carl E Ekman
och Gotland Excursion AB, som därmed blev
helägda dotterbolag till Gotlands Stuveri AB.
Den stora händelsen under året var förvärvet av bolagen AB Carl E Ekman samt
Gotland Excursion AB. Bolagen bedriver skeppsmäkleri samt upplevelser för
kryssningsresenärer. Bolagen är därmed helägda dotterbolag till Gotlands Stuveri AB.
Under året beslutades om att bygga en kryssningskaj söder om Visby hamn. Det är Regionen
som bygger och CMP (Copenhagen Malmö Port) som arrenderar anläggningen.
Miljöprövning är klar, detaljplan for området håller på att tas fram, entreprenörer skall
upphandlas och i böljan av 2016 skall muddringsarbetet påböljas. Kajen och ett
kryssningscenter beräknas stå klar och invigas april 2018, därmed skapas goda förutsättningar
for våra verksamheter. Med hårt arbete och en bra kvalite på våra tjänster så hoppas jag att det
kommer bli bra.
Det gångna verksamhetsåret har i huvudsak präglats av att serva den så viktiga fåJjetrafiken
som med stabila volymer stått för över 95 % av intäkterna. Avtal med Destination Gotland
AB gällande stuveritjänster är tecknat till februari 2015 och godkänt av trafikverket. 4 nya
maskiner till Nynäshamn och Visby upphandlades under året för att möta framtidens krav på
miljö och effektivitet. Gotlands Stuveri har även under året utbildat en tya godkänd lärare och
blivit godkända som skolutbildning för YKB utbildningar for yrkeschaufförer. Ett krav som
böljar gälla från 2016, och där vi i första hand kommer kunna utbilda våran egen personal,
men även i framtiden till andra intressenter så som åkerier mm. Det är nu med glädje vi jobbar
vidare med att Gotlands Stuveri AB skall stå redo att möta framtidens utmaningar och krav
och att vara med att bidra till en framgångsrik fåljetrafik framöver.
Det konventionella stuveriarbete i Klintehamn har legat kvar på låga volymer, men där
hoppas vi på en positiv utveckling med den utbyggnad av hamnen som pågår i Klintehamn.
Under året togs beslut att sälja hamnkranen i Slite, och i skrivande stund är kranen såld och
tjänstgör i Albanien. Försäljningen av kranen berodde främst på uteblivna uppdrag samtidigt
som man vill undvika höga reparations- och underhållskostnader framöver. På
entreprenadsidan är det endast vinterunderhåll som vi jobbat med, och med de senaste årens
vintrar så har det inte varit så mycket.
Som avslutning vill jag nämna att de allra bästa förutsättningarna ska finnas för personalen.
En engagerad, kompetent och väl motiverad personalstyrka är förutsättningen för att lyckas.
Därför vill jag till sist passa på att tacka styrelsen, all personal, våra kunder och
samarbetspartners för ett spännande och framgångsrikt år TACK.

Thomas Nyberg Verkställande direktör

GOTLANDS STUVERI AB
Org.nr.556019-6429
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ARSREDOVISNING
Styrelsen och verkställande direktören för Gotlands Stuveri AB avger härmed årsredovisning
för år 2014.

FÖRVALTNINGSBERÄTTELSE
Styrelse
Bengt-Erik Bengtsson ordförande
Jan-Erik Rosengren vice ordförande
Christian Britse
Stefan Ekström
Bertil Klintbom
Thomas Ruuth
Bengt Karlsson

Destination Gotland AB
Destination Gotland AB
Cementa AB
P-O Ekströms Akeri AB
Region Gotland
Lantmännen ek. för.
Arbetstagarrepresentant

Styrelsesuppleanter
Mats Eriksson
Nils Nordström

Region Gotland
Destination Gotland AB

Revisor
Tore Karlström

Grant Thornton Sweden AB

Bolagets ägare
Destination Gotland AB
Region Gotland
P-O Ekströms Akeri AB
Övriga aktieägare

52% ( 2 702 aktier)
29% ( 1 500 aktier)
7% ( 350 aktier)
12% ( 648 aktier)

Allmänt om verksamheten
Verksamheten består av lossnings-, lastnings- och entreprenadarbeten samt därmed förenlig
verksamhet.
Företagets huvudsakliga arbetsuppgifter är förlagda till färjetrafiken i Visby och Nynäshamn, som med stabila
godsvolymer och bra turtäthet bidrar till säkra intäkter. Avtal har tecknats med Destination Gotland för fortsatt
färjetrafik till och med januari 2017.
Väsentliga händelser under och efter räkenskapsåret
Det konventionella stuveriarbetet har ökat något under säsongen, främst beroende på intäkter från hamnkranen i Slite.
Dock har det varit fortsatt låga volymer i Klintehamn, samt att entreprenadarbeten fortsätter att minska.,
Den totala omsättningen i bolaget har ökat med 10,25 %, främst på grund av ökade intäkter från färjetrafiken,
då förra räkenskapsåret innefattade endast 10,5 månader för Nynäshamn.
1 september 2014 förvärvade Gotlands Stuveri AB bolagen AB Carl E Ekman och Gotland Excursion AB.
Bolagen är därmed dotterbolag och ägs till 100 % av Gotlands Stuveri AB.
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GOTLANDS STUVERI AB
Org.nr.556019-6429

Omsättning/resultat

Omsättningen för året har ökal med 10,25 % jämfört med föregående år.
Arets resultat före bokslutsdisposilioner och skatt uppgick till 2 963 kkr ( 1 525 kkr)

Flerårsöversikt

Totala intäkler kkr
Rörelseresultat efter avskrivningar kkr
Anlal anställda
Balansomslulning kkr
Soliditet %

2014

2013

2012

2011

38621
3002
48
29303
56

35028
1504
45
21730
65

33923
2962
39
19140
66

40377
3863
49
17826
65

Förslag till vinstdisposition.

Till årsslämmans förfogande står:
Balanserade vinst medel.
Arets resultat.
Summa

8541 876 kr
1485853 kr
10027729 kr

Styrelsen föreslår att till årsstämmans förfogande stående vinstmedel disponeras enligt följande
i ny räkning balanseras

10027729 kr

GOTLANDS STUVERI AB
Org.nr.556019-6429
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RESULTATRÄKNING FÖR 2014

Rörelseintäkter.
Nettoomsättning
Övriga rörelseintäkter
Summa rörelseintäkter.
Rörelsekostnader.
Övriga externa kostnader
Personalkostnader
Avskrivningar av materiella
anläggningstillgångar
Summa rörelsekostnader.

not 1,2

not 3

Rörelseresultat.
Finansiella poster.
Resultat från övriga finansiella
anläggningstillgångar
Ränteintäkter
Räntekostnader

2014

2013

kr
37381664
1 239016
38620680

kr
33907631
1120735
35028366

-5806355
-27874673

-5535583
-25959453

-1 937671
-35618699

-2029399
-33524435

3001981

1 503931

O
11140
-50469

10000
22753
-11742

Resultat efter finansiella poster.

2962652

1 524942

Bokslutsdispositioner
Förändring av periodiseringsfonder
Förändring av överavskrivningar
Summa bokslutsdispositioner.

-489000
-532762
-1 021 762

-137762
-248762

1 940890

1276180

-455037

-306676

1485853

969504

Resultat före skall
Skaller.
Skatt på årets resultat
Arets resultat.

not 4

-111000

GOTLANDS STUVERI AB
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Org.nr. 556019-6429

BALANSRÄKNING DEN 31 DECEMBER 2014
TILLGANGAR

2014-12-31

2013-12-31

kr
745258
6040975

kr
907132
7576455

6786233

8483587

10000000
160200

O
160200

Summa finansiella anläggningstillgångar.

10160200

160200

Summa anläggningstillgångar.

16946433

8643787

352810
2930689
17374

163 177
2694775
235173

Summa kortfristiga fordringar.

375641
3676514

459917
3553042

Kassa och bank

8680251

9533584

Summa omsättningstillgångar.

12356765

13086626

SUMMA TILLGANGAR.

29303198

21730413

Anläggningstillgångar.
Materiella anläggningstillgångar.

Byggnader och mark
Inventarier, verktyg, installationer

not 5
not 6

Summa materiella anläggningstillgångar.
Finansiella anläggningstillgångar.

Andelar i koncernföretag
Andra långfristiga värdepappersinnehav

not 7
not 8

Omsättningstillgångar.
Kortfristiga fordringar.

Kundfordringar
Fordringar hos koncernföretag
Övriga fordringar
Förutbetalda kostnader och
upplupna intäkter

GOTLANDS STUVERI AB
Org.nr.556019-6429
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EGET KAPITAL OCH SKULDER.

2014·12·31

2013·12·31

520000
128000
648000

520000
128000
648000

8541 876

7572 373

10675729

9189877

3792000
3557424
7349424

3303000
3024662
6327662

3000000
3000000

O

Kortfristiga skulder.
Checkräkningskredit
not 11
Övriga skulder till kreditinstitut
Leverantörsskulder
Skatteskulder
Övriga skulder
Upplupna kostnader och förutbetalda intäkter
Summa kortfristiga skulder.

O
800000
511 993
150421
1 945478
4870153
8278045

O
O
456076
O
1 859 106
3897692
6212874

SUMMA EGET KAPITAL OCH SKULDER.

29303198

21730413

1 050000
3400000
4450000

1 050000
3400000
4450000

inga

inga

Eget kapital.

not 9

Bundet eget kapital.
Aktiekapital, 5200 aktier
Reservfond
Summa bundet eget kapital.
Fritt eget kapital.
Balanserat resultat
Arets resultat
Summa fritt eget kapital.
Summa eget kapital.
Obeskattade reserver.
Periodiseringsfonder
Ackumulerade överavskrivningar
Summa obeskattade reserver.
Långfristiga skulder
Övriga skulder till kreditistitut
Summa långfristiga skulder.

not 10

O

STÄLLDA SÄKERHETER OCH
ANSVARSFÖRBINDELSER.
Panter och därmed jämförliga säkerheter
som har ställts för egna skulder.
Företagsinteckningar
Fastighetsinteckningar
Summa ställda säkerheter.

Ansvarsförbindelser.

6 (9)

GOTLANDS STUVERI AB
Org.nr. 556019-6429

TILLÄGGSUPPLYSNINGAR
Noterna hänvisar till resultat- och balansräkningarna. Inorn parentes anges motsvarande värde
föregående år.
Redovisnlngs- och värderingsprinciper.
Årsredovisningen har upprättats enligt årsredovisningslagen och BFNAR 2008: 1 Årsredovisning
i mindre aktiebolag (K2-reglerna).
BFNAR 2008:1 Årsredovisning i mindre aktiebolag tillämpas för första gången,
vilket kan innebära en bristande jämförbarhet mellan räkenskapsåret och det närmast föregående
räkenskapsåret.
Inkomstskatter
Redovisade inkomstskatter innefattar skatt som skall betalas eller erhållas avseende aktuellt år
samt justeringar avseende tidigare års aktuella skatt. Skatteskulder l-fordringar värderas till
vad som enligt företagets bedömning skall erläggas till eller erhållas från Skatteverket.
Finansiella anläggningstillgångar
Finansiella tillgångar som är avsedda för långsiktigt innehav redovisas till anskaffningsvärde.
Har en finansiell anläggningstillgång på balansdagen ett lägre värde än det bokförda värdet
skrivs tillgången ner till detta lägre värde om det kan antas att värdenedgången är bestående.
Fordringar
Fordringar med förfallodag mer än 12 månader efter balansdagen redovisas som anläggningstillgångar,
övriga som omsättningstillgångar. Fordringar upptas till det belopp, som efter individuell bedömning
beräknas bli betalt.
Avskrivningar
Tillämpade avskrivningstider
Byggnader och mark
Inventarier verktyg och installationer

Antal år
20-25 år
3-10 år

Koncernredovisning
Bolaget upprättar inte någon koncernredovisning enligt bestämmelserna i 7 kap. 2 § ABL.
Koncernuppgifter
Bolaget är moderföretag till de helägda dotterföretagen AB Carl E. Ekman, orgnr 556045-6237, och Gotland
Excursion AB, argnr 556703-3526.
Bolaget är dotterföretag (52 'lo) till Destination Gotland AB, orgnr 556038-2342), med säte på Gotland.

GOTLANDS STUVERI AB
Org.nr. 556019-6429

Not 1. Intäkter per rörelsegren.
Stuveri
Färjeservice
Maskinarbeten
Övrig verksamhet
Summa

Hanterad godsmängd utom färjetrafik
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2014
kr
1 187279
35691 388
176687
1 565326
38620680

2013
kr
795108
32576570
177 265
1479423
35028366

40849 ton

31 516 ton

Not 2. Andel av årets inköp och försäljning avseende koncernföretag.
2014
92,3%
0,1%

2013
93,7%
0,3%

2014
kr
20486512
966368
6170630
27623510

2013
kr
19022060
838521
5827337
25687918

Försäljning av interna tjänster
Inköp av interna tjänster
Not 3. Anställda och personalkostnader.
Medelantalet anställda uppgår till 48 (45), varav 94% (86%) män.

Löner och ersättningar
Pensionskostnader 1)
Övriga sociala kostnader
Summa

1) Av bolagets pensionskostnader avser 159 kkr (146) gruppen styrelse och VD.
Företaget har inga utestående pensionsförpliktelser gentemot dessa, varken i år eller föregående år.
Könsfördelning I styrelsen,
Styrelseledamöter, män
Styrelseledamöter, kvinnor

100%
0%

100%
0%

2014
kr

O
O

2013
kr
10000
10000

2014-12-31
kr

2013-12-31
kr

Ackumulerade anskaffningsvärden.
Vid årets början och siu!.

4082143

4082143

Ackumulerande avskrivningar enligt plan.
Ingående avskrivningar.
Arets avskrivning enligt plan.
Utgående ackumulerade avskrivnngar.
Utgående restvärde enligt plan.

3175011
161874
3336885
745258

3013137
161 874
3175011
907132

Not 4. Resultat från övriga finansiella anläggningstillgångar,

Utdelningar
Summa

Not 5. Byggnader och mark.

Marken innehas med tomträtt

GOTLANDS STUVERI AB
Org,nr. 556019-6429

8 (9)

Not 6. Inventarier, verktyg och installationer.

2014-12-31
kr

2013-12-31
kr

Ackumulerade anskaffningsvärden.
Ingående anskaffningsvärden.
Inköp.
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden.

21 808067
240317
22048384

21 555272
252795
21 808067

Ackumulerade avskrivningar enligt plan.
Ingående aavskrivningar.
Arets avskrivning enligt plan.
Utgående ackumulerade avskrivningar.

14231 612
1 775797
16007409

12364087
1 867525
14231 612

Utgående restvärde enligt plan.

6040975

7576455

Not 7 Andelar i koncernföretag.

2014-12-31
kr

2013-12-31
kr

O

O
O
O

Ingående anskaffningsvärden.
Inköp.
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden.
Bolag
AB Carl E Ekman
Gotland Excursion AB
Summa

Säte
Gotland
Gotland

10000000
10000000
Antal
andelar
3000
100000

Org nr. Kapital- och
rösträttsandel
556045-6237
100%
556703-3526
100%

Redovisat
värde
9000000
1 000000
10000000

Eget kapital
2471601
1390304

Resultat
1392754
329770

2014-12-31
kr

2013-12-31
kr

160200
160200

160200
160200

Aktie
kapital
kr
520000

Reserv
fond
kr
128000

520000

128000

Fritt eget
kapital
kr
8541 876
1 485853
10027729

Uppgifter om eget kapital och resultat
AB Carl E. Ekman
Gotland Excursion AB
Not 8. Andra långfristiga värdepappers innehav.

Ingående anskaffningsvärden.
Utgående ackumulerade anskaffningsvärden.
Innehavet avser onoterade aktier.
Not 9. Eget kapital.

Belopp vid årets ingång
Arets resultat
Belopp vid årets utgång

Not 10. Övriga skulder till kreditinstitut.
Förfaller mellan 2 och 5 år
Förfaller senare än 5 år.
Summa

2014-12-31
kr
3000000

O
3000000

Not 11. Checkräkningskredit.
Checkräkningskredit beviljad med 500 000 kr (500 kkr), ej utnytljad,

2013-12-31
kr

O
O
O

GOTLANDS STUVERI AB
Org.nr. 556019-6429
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Thomas Nyberg
Verkställande direktör

~Ik
Christian BrKse

~~
Stefan Ekström

Thomas Ru th

Min revisionsberättelse har lämnats den

Tore Karlslröm
Godkänd revisor

21/'0 20 \ S

.~. GrantThornton

Revisions berättelse

Till årsstämman i Gotlands Stuveri AB
Org.nr. 556019-6429
Rapport om årsredovisningen
Jag har utfört en revision av årsredovisningen för Gotlands Stuveri AB för år 2014.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar för årsredovisningen
Det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för att upprätta en årsredovisning som ger
en rättvisande bild enligt årsredovisningslagen och för den interna kontroll som styrelsen och verkställande
direktören bedömer är nödvändig för att upprätta en årsredovisning som inte innehåller väsentliga
felaktigheter, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel.
Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om årsredovisningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen
enligt International Standards on Auditing och god revisionssed i Sverige. Dessa standarder kräver att jag
följer yrkesetiska krav samt planerar och utför revisionen för att uppnå rimlig säkerhet att årsredovisningen
inte innehåller väsentliga felaktigheter.
En revision innefattar .tt genom olika åtgärder inhämta revisionsbevis om belopp och annan information i
årsredovisningen. Revisorn väljer vilka åtgärder som ska utföras, bland annat genom att bedöma riskerna

för väsentliga felaktigheter i årsredovisningen, vare sig dessa beror på oegentligheter eller på fel. Vid denna
riskbedömning beaktar revisorn de delar av den interna kontrollen som år relevanta för hur bolaget
upprättar årsredovisningen för att ge en rättvisande bild i syfte att utforma granskningsåtgärder som är
ändamålsenliga med hänsyn till omständigheterna, men inte i syfte att göra ett uttalande om effektiviteten i
bolagets interna kontroll. En revision innefattar också en utvärdering av ändamålsenligheten i de
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens och verkställande direktörens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvårdering av den övergripande presentationen i
årsredovisningen.

Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat år tillräckliga och ändamålsenliga som grund för otina
uttalanden.
Uttalanden
Enligt otin uppfattning har årsredovisningen upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och ger en i alla
väsentliga avseenden rättvisande bild av Gotlands Stuveri ABs finansiella ställning per den 31 december
2014 och av dess finansiella resultat för året enligt årsredovisningslagen. Förvaltningsberättelsen är förenlig
med årsredovisningens övriga delar.

Jag tillstyrker därför att arsstämman fastställer resultaträkningen och balansräkningen.

b

Registrerat revlsionsbolag
Merr()er 01 Gr .,ll Thomlon In\err·-,OOmll Ud

Sida 1(2)

<> GrantThornton
Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar
Utöver min revision av årsredovisningen har jag även utfört en revision av förslaget till dispositioner
beträffande bolagets vinst eller förlust samt styrelsens och verkställande direktörens förvaltning för
Gotlands Stuveri AB för år 2014.
Styrelsens och verkställande direktörens ansvar

Det är styrelsen som har ansvaret för förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst eller förlust, och
det är styrelsen och verkställande direktören som har ansvaret för förvaltningen enligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om förslaget till dispositioner beträffande bolagets vinst
eller förlust och om förvaltningen på grundval av min revision. Jag har utfört revisionen enligt god
revisionssed i Sverige.
Som underlag för mitt uttalande om styrelsens förslag till dispositioner beträffande bolagets vinst eller
förlust har jag granskat om förslaget är förenligt med aktiebolagslagen.
Som underlag för mitt uttalande om ansvarSfrihet har jag utöver min revision av årsredovisningen granskat
väsentliga beslut, åtgärder och förhållanden i bolaget för att kunna bedöma om någon styrelseledamot eller
verkställande direktören är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag har äyen granskat om någon styrelseledamot
eller verkställande direktören på annat sätt har handlat i strid med aktiebolagslagen, årsredovisningslagen
eller bolagsordningen.
Jag anser att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och ändamålsenliga som grund för mina
uttalanden.
Uttalanden

Jag tillstyrker att årsstämman disponerar vinsten enligt förslaget i förvaltningsberättelsen och beviljar
styrelsens ledamöter och verkställande direktören ansvarsfrihet för räkenskapsåret.

Visby den

2'/5 '2-0 \ S

Tore Karlström
Godkänd revisor

Sida 2(2)
RegIstreraI rev!&loflsbolag
MemL>!f 01 Gr,nl Thornlofllnl.,"IIal,onallld

Regionlnvest Gotland AB
Org.nr 556643-4063

Förvaltnin
Styrelsen

ftr

gs

berättelse

Regionlnvest Gotland AB, 556643-4063,fiir härmed avge årsredovisning fiir

råikenskaps åxet 201 4 -01 -0 I --20 I 4-12-3 I

.

Allmänt om verksamhet
Företaget iir sedan den 20 februari 2006 helägt dotterbolag till Almi Företagspartner Gotland
AB. Företaget ftirvaltar en regional riskkapitalfond och bedriver kapitalftirvaltning genom att
tillhandahålla riskkapital till mindre och medelstora gotlåindska ftiretag.
Under året har 16 tkr investerats i ett bolag. Dessutom har aktieägartillskott giorts i två bolag
på totalt 162 tkl.. Sammanlagthar 23 027 tkr investerats i
fiorton bolag sedan starten
(inklusive aktieägartillskott) vruav fem innehav sålts och ett bolag fiirsatts i konkurs.

Personal
Företaget har inte haft någon anstiilld under året. Tjåinsten som verksamhetsledare har köpts
in.

Koncernmellanhavande
Totala inköp fran moderbolaget uppgår till 104 969kx (f.å. l91 901 kr).
Förslag

Till

till vinstdisposition

årsståimmans forfogande står ftiljande vinstmedel:

Balanserat resultat, kr
Årets resultat

Styrelsen ftireslår att vinstmedlen disponeras så att:
I ny råikning överftirs

5 039
0

Kronor

5 039

Kronor

5 039

Vad beträffar ft)retagets resultat och ställning i övrigt, hänvisas till efterfoljande resultat- och
balansräkningar med tillhörande bokslutskommentarer. i

4t'
1

l/,
ft L I
,L
i wL_ ,,,J
vr

Regionlnvest Gotland AB
Org.nr 556643-4063
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Resultaträkning

(Kr)
2014-01-012014-12-31

2013-01-012013-12-31

I

2838202

3782ss

2

0

ttt 407

2 838202

489 662

249 447
249 447

225 409
225 409

2 588 755

2642s3

Not
Rörelsens intökter
Periodiserade bidrag
Övriga rörelseintåikter
Summa rörelsens intäkter

Rörekens kostnader
Övriga externa kostnader
Summa rörelsens kostnader
Rörelseresultat
Res ultat

fr ån Jinansiella poster

Konstaterad forlust andelar
Nedskrivning av finansiella anläggningstillgångar
Aktieutdelning
Riinteintiikter och liknande intäkter
Summa finansiella poster

Årets resultat
4

8s 800
2 699 300

-

I

100 000
0

0

599 760

196 345
2 588 755

235 987
264 253

0

*fu

hJ*

Regionlnvest Gotland AB
Org.nr 556643-4063

Balansräkning

(Ift)
Tillgångar
Not

2014-12-3 1

2013-1 2-3

I

A NIÅ G

GNIN G S TIL L GÅNGA R
Finasiel la onlöggningstillgångar
Aktier i intresseft)retag
Öwi ga långfri stiga fordringar
Summa anläggningstillgångar

I

t3 968 704

16 s84 390

83s 725
804 429

7t9 339
17 303 729

s7 375

tt 375

0

66 827
78 202

5

t4

O MSÅ T TNINGS TIL L GÅNGA R
Ko rtfris t ig a fo r d r i n g ar

Kundfordringar
Övriga kortfristiga fordringar

s7 375

Kortfri stiga placeringar

3 700 000

Kassa o bank

3 r85 728
6 943 103

4 282 163

2t 747 532

21664 094

Summa omsättningstillgångar

Summa tillgångar
,l

4282163

|

..1

w^
,r rÅ

Regionlnvest Gotland AB
Org.nr 556643-4063
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Balansräkning
(Ifu)
Eget kapital och skulder
Not
EGET KAPITAL
Bundet eget kapital
Aktiekapital (1 000 aktier)
Summa bundet eget kapital

Fritt eget kapital
Balanserad vinst
Årets resultat
Summa fritt eget kapital

Summa eget kapital

SKALDER
Långfristiga skulder
Övriga långfristiga skulder
Summa långfristiga skulder

2014-12-31

2013-12-31

100 000
100 000

100 000
100 000

s 039

s 039

6

0

0

5 039

5 039

105 039

105 039

2t 6t7 399
2t 617 399

2t 455 602
2t 455 602

9 844

69 740
4 500
29 2t3
103 453

Kortfristiga skulder
Leverantörsskulder
Övriga kortfristiga skulder
Upplupna kostnader
Summa kortfristiga skulder

Summa eget kapital och skulder

Stältda säkerheter
Ansvarsftirbindelser

II

o

t5 2so
25 094

2t 747 532

Inga
Inga

2t

664 094

Inga
Inga

furit^
U r'/

Regionlnvest Gotland AB
Org.nr 556643-4063

Tilläggsupplysningar
Redovisnings- och vörderingsprinciper

Redovisningsprinciper
Årsredovisningen har upprättats i enlighet med årsredovisningslagen och BFNAR 2008:1,
Årsredovisning i mindre aktiebolag (K2). BFNAR 2008:l tilliimpäs for ftirsta gången vilket
kan medftira bristande jåimftirbarhet mellan riikenskapsåret och det nåirmast ftirägående
råikenskapsåret.

Värderingsprinciper
Tillgangar, avsättningar och skulder har våirderats

till

anskaffningsvåirden om inget annat

anges nedan.

Fordringar, skulder och avsättningar
Fordringar har viirderats
bertiknas bli reglerade.

till

det lägsta av anskafftringsviirde och det belopp varmed de

Intäktsredovisning
Riinteinkomster redovisas som intåikt i resultatråikningen i den period de uppstar.
Driftsanslag intåiktsftirs till sin helhet under den period vilka de avser.
Projektintiikter redovisas under den period då ett projekt genomfiirs och sammanfaller med
kostnadsredovisningen ftir motsvarande proj ekt.

Andelar i portftilj bolag
Företagets minoritetsinnehav i portftiljbolag uppkommer genom deltagande i nyemissioner,
låimnade aktieägartillskott eller liknande finansiering av portftiljbolag. Avsikten med dessa
investeringar'ifi att de ska innehas under en utvecklingsfas varefter våirdet ska realiseras

genom en ft)rsåiljning (s.k. exit). Samtliga innehav redovisas som portftiljbolag, även om
innehavet överstiger 20Yo av rösterna, då Regionlnvest Gotland AB inte bedöms ha ett
betydande inflytande.

Värderingsprincip andelar
Agarkapital värderas till anskaffningsviirde och värdering sker post ftir post. Negativa
awikelser från bolagets ursprungliga plan leder till nedskrivning av våirdet. Nedskrivet
vålrde kan återvinnas då återvinningsviirdet konstateras överstiga bokfttrt våirde, dock högst
ursprungligt anskaffrringsvåirde.
Uppgifter om moderbolag
Moderbolaget är Almi Företagspartner GotlandlAB org.nr 556488-1166, med säte
Gotlands kommun.

{
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Regionlnvest Gotland AB
Org.nr 556643-4063

Not

I

6

Periocliserade bidrag

Periodiserade bidrag

2014

2013

2838202

378255
378255

2838202
Intåikterna har under verksamhetsåret bestått av projektanslag fran Region Gotland.
Anslagen baseras på hur stor del av medlen som har forbrukats ftir ftiretagets
ftirvaltningskostnader samt årets nedskrivningar.

Not 2

Övriga rörelseintiikter
2014

Vinst vid avyttring aktier

Not 3

Personal (kr)
2014

2013

15 000

15 000

4 7t3
t9 713

t9 713

2014-12-31
16 584 390
-2 615 686
t3 968 704

2013-12-31
15 180 996
| 403 394
16 584 390

fuets ftiråindring
Summa
Antal
Comai AB
Own Power Sweden AB
3 House Sweden AB
Gotlandsglass AB
Pajse Teknik Utveckling AB
EXPE Förvaltning i Visby AB
Moving Floor AB
Belopp vid årets utgång

aloier Kvotvtirde

162
196
484
613
980
638
22250
25 323

% Bolcfnrt vrirde lcr

10,00
1t,69
31,60
30,00
24,50
6,60
30,79

I 250 000
I 913 883
0

740 546

2 064 275
0

5 000 000
10 968 704
3 000 000

t3 968 704

övriga långfristigafordringar (kr)

Ing. ack anskaffiringsvåirde
Årets foriindring
Summa

l

Andel

100
100
100
100
100
100
10

Konvertibelt ftirlagslan Brogas AB
Summa

5

4 713

Aktier i intresseföretag (kr)

Akti er i intr e s s ert)r e tag
Ing. ack anskaf&ringsvåirde

Not

ttt 407
ttt 407

0

Styrelsearvoden
Sociala kostnader
Summa

Not 4

2013

2014-12-31
719 339
l l6 386
835 725

2013-12-31
400 000
3t9 339
719 339 e, ,r-t

t d,",,{n#
,

Regionlnvest Gotland AB
Org.nr 556643-4063

Not 6

7

Eget kapital (kr)

Aktieknpital
Belopp vid årets ingang
Å"rets resultat
Belopp vid årets utgång

Not

7

eget kapital
5 039

100 000

5 039

2014-12-31
2t 455 602
t6t 797
2t 617 399

2013-12-31
21 833 857

0

Övriga långfristiga skulder (kr)

Periodiserad del av erhållna bidrag
Årets ftiriindring
Summa

/ru'e

Carina Hammander

Min6evisionsberättelse har avgivits den

-L

Fritt

100 000

Lars Svensson
Auktoriserad Revisor

tlq irn va,-.{ l,otS

-378255
21 45s 602

Swewik
i+il§i.=§**
REvISIoNsnnnÄrrELSE
Till

årsstämman i Regioninvest Gotland AB
Org.nr. 556643-4063

Rapport om årsredovisningen

Rapport om andra krav enligt lagar och andra författningar

Jag har utf'ört en revision av arsrcdovisnin-9en

fiir Regionintcst

Gotland AB fbr ar 20lil.

Utöver min rcvision av arsrcdovisningcn har.jag även utfört en
revision av förslagct

till dispositioncr bcträffande

bola-sets vinst eller

f'örlust samt styrelscns f'örvaltning för Regioninvest Gotland AB f'ör
Styrelsens ansvar.för årsredovisttingen
Dct är styrelsen som har ansvarct

ar 201

tijr att upprätta en arsredovisning

som ger en rättvisandc bild enligt arsredovisningslagen och lör den

interna kontroll som styrelsen bcdömer är nödvändig tiir att upprätta
en arsredovisning som inte innchaller väsentliga ftlaktighcter. vare
sig dessa beror pa oegentligheter eller pa tel.

Det är styrelsen som har ansvaret fiir f'örslaget

till dispositioncr

bcträffande bolagets vinst ellcr förlust, och det är styrelsen som har
ansvarct för fön'altningen cnligt aktiebolagslagen.

Revisorns ansvar

Revisorns ansvar

Mitt ansvar är att uttala mig om arsredovisningcn pa grundr,al av min
revision. Jag har utfiirt revisionen enli-et International Standards on
Auditing och -sod revisionssed i Sverige. l)essa standarder krär'er att
jag följcr yrkesetiska krar samt planerar och utför revisionen f(ir att
uppna

.1.

Styrelsens ansvar

rimlig säkerhet att arsredovisninsen inte innehaller väsentliga

f'elaktigheter.

Mitt ansvar är att med rimlig säkerhet uttala mig om f'örsla-qet till
dispositioner beträllande bola,sets vinst eller förlust och om
fiirvaltningen pa grundval av min revision. Jag har utfijrt rcr isioncn

cnligt god rerisionssed i Srerige.
Som underlag för mitt uttalande om styrclsens tbrslag

till

dispositioner beträtfandc bolagcts vinst ellcr fiirlust har.lag granskat
En rcvision innefattar att _qenom olika atgärder inhämta
revisionsbevis om belopp och annan intbrmation i arsredovisnin_scn.

Revisorn väljer vilka atgärdcr som ska utt'öras. bland annat genom att
bedöma riskerna för väsentliga tllaktigheter i arsrcdovisninsen, \'arL.

om förslaget är törenligt med akticbolagslagcn.
Som underlag [ör mitt uttalande om ansvarsfiihet har jag utövcr min

sig dessa heror pa oegentlighetcr cller pa tel. Vid denna

revision av årsredovisningen -uranskat väsentliga bcslut. ätgärdcr och
tijrhällanden i bolaget l'ijr att kunna bedijrna om nagon

riskbedömning beaktar revisorn de dclar av den interna kontrollen
som är relevanta fiir hur bolagct upprättar arsredovisningen f'ör att ge

granskat om nagon styrclscledamot pa annat sritt har handlat i strid

en rättvisandc bild i syfte att utlbrma granskningsatgärder som är

med aktiebolagslagen. arsredovisningslagen eller bolagsordningcn.

ändamalsenliga med hänsyn

till

omständi-sheterna. men inte

i syfte att

göra ett uttalande om cttbktiviteten i bolagets rnterna kontroll. En

revision innefattar ocksa en utvärdering av ändamålsenlighctcn i dc
redovisningsprinciper som har använts och av rimligheten i styrelsens
uppskattningar i redovisningen, liksom en utvärderin_s av den
övergripande presentationen i arsredovisningen.

styrclseledamot är ersättningsskyldig mot bolaget. Jag

hlr riicn

Jag anser att dc rcvisionsbcvis iag har inhämtat är tillräckliga och

ändamdlsenliga som grund

fijr mina uttalandcn.

Uttalanden
Jag tillstyrker att arsstämman disponcrar vinsten enligt lörslaget i

förvaltningsberättelsen och bcviljar styrclscns lcdamöter ansvarsfrihet
Jag anscr att de revisionsbevis jag har inhämtat är tillräckliga och

för räkenskapsaret.

ändamalsenliga som grund tbr mina uttalanden.

Visby den 29januari 2015
Uttalanden

Enligt min uppfattning har arsredovisningen upprättats i enlighet med
arsredovrsningslagcn och ger en i alla r,äsentliga avscendcn
rättvisande bild av Regioninvest Gotland ABs finansiella ställning
per den 3 I decemher 20 I 4 och av dess finansiella resultat

fiir aret

cnligt arsrcdovisningsla-een. F(lrvaltningsberättclsen är förenlig med
arsredovisningens övriga delar.
Jag

tillstyrker därför att ihrsstämman tastställcr resultaträkningen och

b al an

sräk

n

i

nge n.

Lars Svensson
Auktoriserad revrsor

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-09-07

Handlingar till

Ärende 13

Avsägelser och fyllnadsval
Innehåll
a) Gunder Nymans, Sudrets Ekonomi AB, avsägelse från uppdraget som revisor
för Stiftelsen Gotlands Lantbruksmuseum.

Regionfullmäktige Region Gotland

2015 -08- Ofi
REGION GOTLAND

STYRELSEN FÖR STIFTELSEN GOTLANDS LANTBRUKSMUSEUM
Jag hemställer härmed om entledigande från uppdraget såsom godkänd revisor i ovannämnda
stiftelse.
Orsak är att mitt revisorsgodkännande upphör under augusti månad 2015.

Hemse den 31 juli 2015

Gunder Nyman
Godkänd revisor
Sudrets Ekonomi AB

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-09-07

Handlingar till

Ärende 14

Medborgarförslag; nyinkomna
Innehåll
• Affe Anderssons medborgarförslag om att införa sommarparkeringskort
(Inkom 2015-06-24) RS 2015/429
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
• Ulla Nilssons medborgarförslag om att ställa krav på att vikarier i
äldreomsorgens sjukvård har utbildning (Inkom 2015-08-11) RS 2015/483
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden.
• Sören Tillbergs medborgarförslag om individanpassat brandskydd för utsatta
riskgrupper (Inkom 2015-08-13) RS 2015/486
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till socialnämnden.
• Kurt Lovéns medborgarförslag om en tubkikare på Högklintsberget (Inkom
2015-04-16) RS 2015/263
Presidiets förslag: Förslaget överlämnas för kännedom till länsstyrelsen.
Anm: Högklint är ett naturreservat som inte förvaltas av Region Gotland utan av
länsstyrelsen.

• Hans A Svenssons medborgarförslag om att utveckla en produktions- och
distributionsanläggning för biogas anpassad till marin verksamhet.(Inkom
2015-08-04) RS 2015/480
Presidiets förslag: Ärendet överlämnas till tekniska nämnden.
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

bommarparkenngskorT

Motivering
Skriv här vårtor 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.

För att förenkla och snabba upp processen i
samband med betalningen för parkering skulle det
vara stora fördelar att införa ett speciellt
sommarparkeringskort som kan finnas tillgänglig i
lämpliga butiker. Månqa äldre som har svårt att
onödiga sträckor till och från bil samt problem med
köande vid själva betalningen skulle undvikas.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

jx]
l l

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är foUtbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inie kan béhänjjfe^sorn ett ineuburgärfurslag,
Datum

2015-06-22

Namnteckning

£/£lJ
Cs^rjfr*c^rjfé^f
/ c^_—»_

Namn förtydligande

Affe Andersson
Väte, Kvie 500
623 78 Klintehamn
affeaxel@comhem.se

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.
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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.

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

(x]
(~]

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

Namnteckning
Namnlbrtydligande

Adress
Postadress

2^ 5'J
E-postadress

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

Individanpassat brandskydd för utsatta riskgrupper
såsom äldre, funktionshindrade samt personer med
missbruks-beroende-eHer psykiska problem.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.

l Region Gotlands handlingsprogram för skydd mot
olyckor,skadeförebyggande verksamhet(2003:778)
skriver man bl.a. att utveckla brandskyddet mot
äldre och funktionshindrade, l dag finns nya tekniska
lösningar som inte har prövats i någon omfattning på
Gotland.
För mer information se bifogad bilaaa.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

f><1
i l

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

2015-08-11

Namnteckning

^"•"•vi \r

\

^^~^"

CjCU^\\OW^v^
Namnförtydligande

^»

Sören Tillberq
Adress

Aurväqen 5
624 62 Fårösund
soren.tillberq@qmail.com

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Bilaga. Medborgarförslag Sören Tillberg.

En vision och tydliga mål är förutsättningar för att lyckas i arbetet med att stärka
brandskyddet för den enskilda människan.
Myndigheten för samhällsskydd och beredskap(MSB) mål och visionsbeskrivning i nationell strategiför
stärkt brandskydd.
Vision
Den vision för brandskyddsområdet som formulerats i strategin lyder "Ingen ska omkomma eller skadas
allvarligt till följd av brand."
Mål

Målen är en utgångspunkt för arbetet både på lång och kort sikt. De mål som gäller fram till 2020 är:
•

Antalet döda och svårt skadade vid bränder i bostadsmiljö ska minskas med minst en tredjedel
till år 2020.

•

Medvetenheten hos enskilda om brandrisker och hur man ska agera i händelse av brand ska
öka.

•

Andelen fungerande brandvarnare och brandskyddsutrustning i bostäder ska öka.

Bakgrund
Samhällets inriktning är att äldre personer och personer med vissa funktionsnedsättningar ska ha
möjlighet att bo kvar i sin bostad så länge som möjligt och få individuellt anpassat stöd i form av vård,
omsorg, hjälpmedel och anpassning av bostaden. Det brandskydd som bygglagstiftningen ställer krav på
i ordinärt boende förutsätter att den boende själv kan agera och sätta sig i säkerhet i händelse av brand
det innebär att det finns behov av att även anpassa brandskyddet efter individens förutsättningar. Detta
görs i varierande omfattning i landets kommuner, och är en fråga som behöver belysas och föras upp på
agendan för förvaltningar och aktörer i kommunerna.
Det sker i genomsnitt 100-110 dödsbränder per år i Sverige och cirka 90 procent av dem inträffar i
bostäder. Personer i åldersgruppen 65 år eller äldre är överrepresenterade i dödsbränder och det är
vanligt att de omkomna har någon form av funktionsnedsättning. Rökning orsakar nästan en tredjedel
av dödsbränderna.
Om utvecklingen fortsätter och inga särskilda åtgärder vidtas visar trenden att bostadsbränderna
kommer att bli fler och att antalet döda i bostadsbränder riskerar att öka med drygt en tredjedel till år
2050. Bedömningen grundar sig på SCB:s befolkningsprognos avseende ökningen av antalet äldre och en
oförändrad risk för dödsbränder.
För att kunna stödja enskilda och erbjuda en inventering och individanpassning av brandskyddet behövs
någon form av kontaktyta mellan kommunen och den enskilde. Insatserna riktats lämpligen främst mot
personer som av olika anledningar är mer utsatta för och vid bränder.

Bilaga. Medborgarförslag Sören Tillberg.

Beslut och politisk förankring

All kommunal verksamhet är politiskt styrd. Det är därför viktigt att redan inledningsvis involvera
politikerna i berörda nämnder så att planerna på utvecklingsarbetet förankras i enlighet med de rutiner
som finns i kommunen. Den politiska förankringen är också en förutsättning för att projektet ska få ett
tydligt uppdrag, rätt mandat och tillräckliga resurser så att det efter hand även kan bli en naturlig del av
kommunens breda systematiska säkerhetsarbete.
Enligt LSO har kommunen en skyldighet att vidta åtgärder för att förebygga bränder och skador till följd
av bränder så att människors liv och hälsa skyddas (LSO 3 kap. l §). Kommunen behöver därmed arbeta
proaktivt och hjälpa de personer som själva inte kan ordna ett tillräckligt gott brandskydd. Det ligger i
kommunens intresse att bränder inte uppstår och att kommuninvånarna har ett tryggt boende.
Speciellt anpassad släckutrustning

l Sverige larmas Räddningstjänsten till cirka 6000 bostadsbränder varje år. En konsekvens av dessa
bränder är att cirka 100 människor omkommer på grund av att de inte lyckas ta sig ur de brandhärjade
byggnaderna samtidigt som runt 1000 personer skadas mer eller mindre allvarligt. Vanligast är att brand
uppstår i det egna hemmet och 70 % av de som dör i bränder tillhör tydliga riskgrupper i samhället.
Dessa grupper av människor har ett förhöjt riskbeteende samtidigt som de har svårt med
egenutrymning på grund av olika handikapp, funktionsnedsättningar, missbruk eller ålder.
Brandvarnare och handbrandsläckare kan vara livsavgörande vid bostadsbränder men är ofta
otillräckliga brandskydd för nämnda grupper. Som en konsekvens av det finns det en helt ny typ av
automatisk och mobil boendesprinkler som snabbt och enkelt kan installeras i befintliga boendemiljöer.
Detta utan att det medför lika stora ingrepp som vid efterinstallation av fasta sprinklersystem.
Mobil boendesprinkler
En portabel eller mobil boendesprinkler är ett släcksystem som kan släcka eller begränsa en brand i en
del av en bostad. Mobil sprinkler är särskilt bra för de som inte själva kan ta sig ut om en brand skulle
uppstå. Sprinklern är tänkt som ett förstärkt brandskydd för befintliga boendemiljöer. Fler än 1300
enheter har levererats och mer än 100 dokumenterade aktiveringar har rapporterats vilket innebär att
många liv räddats och att skador på byggnader förhindrats.
Montering och installation
Sprinklern är portabel som betyder att den kan flyttas när
omständigheter och behov ändras. Grundutförandet ger ett aktivt
brandskydd över en rumsyta på upp till max 30 m2. Men kan även
fås med två munstycken vilket dubblerar skyddsytan (se bild).
Dimsprinklertekniken som används fyller rummet med
vattendimma vilket bekämpar branden effektivt samtidigt som
vattenskador på fastighet och inventarier begränsas till ett
minimum.
Aktivering sker tidigt i brandförloppet vilket snabbt förhindrar brandutvecklingen och medför att
chansen att överleva ökar drastiskt för de boende. Riskerna vid en räddningsinsats kan också reduceras

Bilaga. Medborgarförslag Sören Tillberg.

då branden hålls tillbaka under utryckningstiden och förenklar räddningsarbetet på ett radikalt sätt.
Systemet kan även anslutas till olika larmsystem såsom befintliga brand och/eller trygghetslarm samt
förses med en mängd andra tillvalsfunktioner.

Antalet döda per 100 000 invånare (1999 - 2013)
2,50
2,00
1,50
1,00
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Mitt Förslag:
Tillsätt eller återuppta (för enligt uppgift har det funnits) en arbetsgrupp som bland andra representeras
av räddningstjänst, socialtjänst, hemtjänst, fastighetsägare, nyttjanderättsinnehavare som arbetar aktivt
med individanpassade brandskydd för de grupper i samhället som genom ålderdom, funktionshinder
eller annan psykisk ohälsa inte kan agera eller utrymma sig själv i händelse av brand. Det är av stor vikt
för samhället att ALLA kommunens invånare (individen och dess anhöriga) kan känna sig trygga oavsett
om det är i sitt privata boende, behovsprövat boende eller på ett vårdboende (demens/ålderdomshem).
Det råder ingen tvekan om att det är inom dessa grupper man skall rikta betydligt mer resurser i form av
information och införskaffa tekniska lösningar som räddar människors liv. Exempel på hjälpmedel inom
dessa grupper är mobil boendesprinkler, rökförkläde, självslocknande cigaretter, flamsäkra sängkläder
och spisvakt.
Planera, budgetera och avsett resurser inom respektive förvaltning och aktör för ett långsiktigt aktivt
brandskyddsarbete och som fastställs i kommande handlingsprogram där en "nollvision" i antalet
omkomna i bränder utgör en utgångspunkt.

Referenser:
MSB
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Förslaget
Skri v här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om Texta tydligt.

a

A/T$

Motivering
Skriv här vårtor du anser att regionfullmäktige bör fatta det heslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmel Ibrisäller du på cll eller liera fristående ark som fogas till dello. Tcxlo tydlig!.

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

i l

Förslagsställare ni.m.
Du kan inle vara anonym ulan del niöslc gä all utreda om du är folkboktord på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning
Namnförtydligande

2X^7 /i/
Adress

Postadress

E-postadress
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Förslaget
Stoivhte kontotet vad du amw att
Lägg pengarna för fayssningskajen på att utveckla en produktions-/distributionsanlagftning för biogas anpassad till marin verksamhet Det kommer att
Sänka drivmedels-/transportkostnad och dessutom förbättra miljön i Östersjön
Motivering

Skriv httr varför du anser att regk»Mlin«köge bör fe^
Utrrametfbrtsttterdapåettentt

Se bifogad Motivation
Motivation/Dokumentation finns på Internet under adress:
www.0761146m^ochlanken"LNG~iftrietrafiken>> (vittext)

dier skrivin

www.0761146886.se/xportofVbycopy.htnil

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du samtycker
härtill, kan ditt namn komma att publiceras på Internet i protokoll, kallelser och handlingar
som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till Intemetpublicering
Jag samtycker inte till Intemetpublicering
Förslagsställare man
Du kan inte vara anonym utan det miste ftain^ att ub^da om du å^Mkbokfoird på Gotland.
D«tum 150731
Adress

N mnteclaiin8

*

tfat*

/- jW^t/

Hans A Svensson

å iWiKimu

Stjärngatan 16 C
E-postedress

621 40 Visby
smldyr@telia.eom

Medborgarförslag Hans A Svensson - 150731

Motivering
LNG-drift (Liquid Natural Gas) i den internationella sjöfarten.
För Gotlands del innebär det att man klarar svaveldirektivets krav på sjöfarten
på Östersjön och del av Nordsjön. Inga utsläpp medför att man klarar dagens
och framtida miljökrav på fartygsbränslet. (Bilaga 4).
Gotlandsbolagets färja för LNG-drift kommer 2017 . (Bilaga 5)
LNG har egenskap att avgaserna reduceras till vattenånga vilket
gör att man är rustad inför kommande framtida miljökrav. LNG är billigare producerat på lokalt avfall - än fossilt drivmedel med lokal lagringsmöjlighet,
utan beroende av världsmarknaden drivmedel. (Bilaga 68).
30% billigare drivmedel medför att det uppkommer marginal för en prissänkning på
transporter på "Riksvägen till Fastlandet". Transportkostnaderna är hinder för fortsatt
utveckling och av Ön. (Bilaga 5).
Då drivmedel utgör 40-50% av driftkostnaderna för ett fartyg bör man kunna förvänta sig en
prissänkning på transportkostnaderna. (Bilaga 38).
"All Inclusive" - alla pengar stannar ombord. Man undviker således att behöva "... spendera
en förmögenhet på restaurangbesök... " då man går iland. (Bilaga 14B, 28).
Fickpengar - att spendera inom fartygets aktivitetsutbud - (påföres notan). Senaste greppet att
behålla portmonnän ombord. (Bilaga 31 - 33).
SWECO -konsulter för Svenska Näringsliv och Region Gotland rörande svavelproblematiken
sammanfattar sig svävande i sin uttolkning om sjöfartens framtid i Östersjön. (Bilaga 44-45).
Rederierna sätter kurs mot farvatten utanför IMO-området - Island och Medelhavet kan vara
aktuella - prismässigt inte så stor skillnad. Gotlandsbåten har kapacitet för 900
besökande/resa och som spenderar 1004:- per person och dygn. (Bilagor 8,13,33 och 71).

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-09-07

Handlingar till

Ärende 15

Medborgarförslag; anmälan av beslutade
Innehåll
• Börje och Agneta Sedelius’ medborgarförslag om bänkar på Södra hällarna mot
sjösidan. RS 2014/518
• Tekniska nämnden 2015-05-27, § 142
• Medborgarförslag (Inkom 2014-09-15)
• Birgitta Nordbergs medborgarförslag om ledstång öster om Norderport.
RS 2014/640

• Tekniska nämnden 2015-05-27, § 143
• Medborgarförslag (Inkom 2014-11-18)
• Katarina Hedströms och Eva Sjöstrands medborgarförslag om att låta Edward
Snowden få en fristad på Gotland. RS 2015/7
• Regionstyrelsen 2015-06-18, § 209
• Medborgarförslag (Inkom 2015-01-02)
• Ulf Abramsons medborgarförslag om att regionstyrelsen ställer sig bakom
länsstyrelsens förslag att göra Ojnare och Bästeträsk till ett Natura 2000område. RS 2015/174
• Regionstyrelsen 2015-06-18, § 219
• Medborgarförslag (Inkom 2015-03-11))
• Leifi Jacobssons medborgarförslag om att öppna en värmestuga för tiggare och
andra med behov av värme, mat och trygghet. RS 2015/9
• Regionstyrelsen 2015-06-18, § 228
• Medborgarförslag (Inkom 2015-01-07)
• Anna Säve Söderberghs medborgarförslag om att planera för äldreboende nära
service och affärer i tätorterna. RS 2013/316
• Regionstyrelsen 2015-06-18, § 238
• Medborgarförslag (Inkom 2014-02-17)
• Monica Broéns medborgarförslag om övergångsställe på Söderväg i höjd med
Halsjärnsgatan. RS 2014/586
• Tekniska nämnden 2015-06-24, § 166
• Medborgarförslag (Inkom 2014-10-22)

• Anna Säve-Söderberghs medborgarförslag om att förbättra trafikmiljön på
Skarphäll för gående och cyklister. RS 2014/159
• Tekniska nämnden 2015-06-24, § 167
• Medborgarförslag (Inkom 2014-03-21)
• Johan Thuns medborgarförslag om hastighetssänkande åtgärd på Öjagatan 8
Visby. RS 2014/266
• Tekniska nämnden 2015-06-24, § 168
• Medborgarförslag (Inkom 2014-05-08)
• Ylva Rosvalls medborgarförslag om att ordna luftpumpar för cyklister på
olika ställen i Visby. RS 2014/392
• Tekniska nämnden 2015-06-24, § 169
• Medborgarförslag (Inkom 2014-07-07)
• Monica Broéns medborgarförslag om farthinder på Södervärnsgatan.
RS 2014/593

• Tekniska nämnden 2015-06-24, § 170
• Medborgarförslag (Inkom 2014-10-24)
• Eva Almqvist Perez’ medborgarförslag om anläggande av asfalterad gångväg
mellan Havsgläntans äldreboende och badhusparken i Fårösund. RS 2013/37
• Tekniska nämnden 2015-06-24, § 171
• Medborgarförslag (Inkom 2013-01-18))

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-05-27

TN §

142

Medborgarförslag. Bänkar på Södra Hällarna mot
sjösidan

AU §

79

TN 2014/2917

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden bifaller medborgarförslaget.

Börje och Agneta Sedelius har i ett medborgarförslag föreslagit att bänkar ska placeras
på Södra Hällarna mot sjösidan med motivering att "Det är många som promenerar där,
ibland vill man stanna och titta på utsikten över havet."
Området Södra Hällarna har nyligen blivit naturreservat. Arbete pågår och bänkar
kommer att placeras ut i området under 2015.
___
Protokollsutdrag
RS, förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-05-27

TN §

143

Medborgarförslag. Sätta upp en ledstång utanför
Norderport

AU §

80

TN 2015/44

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Tekniska nämnden avstyrker medborgarförslaget.

Förslagsställaren Birgitta Nordberg önskar att Region Gotland sätter upp en ledstång
utanför Norderport och motiverar detta med att det är många som uppskattar att
regelbundet promenera runt ringmuren. Utanför Norderport är terrängen mycket ojämn
och stenig och en ledstång skulle förbättra framkomligheten.
Gravarna runt Visby ringmur har över lag en typ av terräng som är svårforcerad. Region
Gotland planerar inte att vidta några punktinsatser för att förbättra framkomligheten på
enstaka platser eftersom gravarna som promenadstråk ändå inte kan
tillgänglighetsanpassas som helhet utan mycket omfattande åtgärder.
Region Gotland vill inte heller uppmuntra allmänheten att korsa Norderväg precis
framför Norderport eftersom där råder en svår trafiksituation. Att uppmuntra
allmänheten att gå ut framför Norderport skulle medföra trafikfara.
Det är att föredra att allmänheten korsar Norderväg på övergångsstället en bit österut
från porten. Strax ovanför övergångsstället finns en alternativ stig in till Östergravar.
Den stigen är mindre ojämn och lättare att gå på.
___
Protokollsutdrag
RS, förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-06-18
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-05-26

Rs § 209
Au § 196

Medborgarförslag. Låt Edward Snowden få fristad på Gotland
RS 2015/7

- Medborgarförslag 2015-01-02
- Ledningskontoret 2015-05-19

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

Katarina Hedström och Eva Sjöstrand har i ett medborgarförslag föreslagit att Region
Gotland på ett aktivt sätt ska agera för att ”visselblåsaren” Edward Snowden ska kunna
lämna Ryssland och erbjudas en fristad på Gotland. Regionfullmäktige har i beslut
2015-03-02, § 127, överlämnat ärendet till regionstyrelsen.
Ledningskontoret har föreslagit att medborgarförslaget avslås och har anfört att 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 utländska 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
Gotland uppgifter.
Expedieras:

Förslagsställarna
Ledningskontoret - kanslienheten

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-06-18
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-06-04

Rs § 219
Au § 209

Medborgarförslag. Gör Ojnare och Bästeträsk till ett Natura 2000område och värna om vår unika miljö och natur
RS 2015/174

- Medborgarförslag 2015-03-11
- Ledningskontoret 2015-05-24

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget besvaras med ledningskontorets skrivelse.

Ulf Abramson har i ett medborgarförslag framfört önskemål om att regionstyrelsen ska
ställa sig bakom Länsstyrelsens förslag att göra Ojnare och Bästeträsk till ett Natura
2000- område och värna om vår unika miljö och natur, bland annat för att slippa avsaltat
Östersjövatten som dricksvatten.
Ledningskontoret har anfört att en politisk enighet om värdet av de föreslagna nya
Natura 2000-områden på norra Gotland i nuläget inte tycks vara möjlig men att det ändå
är regeringen som beslutar om vilka områden som ska föreslås EU-kommissionen som
nya Natura 2000-områden i Sverige. För närvarande pågår beredning inom regeringskansliet av Bästeträskförslaget. Regeringens beslut ska grundas på de biologiska värden
som finns i området. Naturvårdsverket har också låtit förstå att området är aktuellt för
att bli nationalpark. Den rättsliga prövningen av utökad kalktäkt i området pågår också.
Bedömningen är därför att den politiska synen på frågan lokalt på Gotland om nyttan av
Natura 2000 i Bästeträsk-området för närvarande är av underordnad betydelse.
Arbetsutskottet föreslår att medborgarförslaget anses besvarat med ledningskontorets
skrivelse.
Yrkande
Isabel Enström (MP) yrkar bifall till medborgarförslaget.
Ordförande yrkar bifall till arbetsutskottets förslag. Eva Nypelius (C), Lena Celion (M) och
Johan Thomasson (FP) instämmer. Ordförande ställer de båda yrkandena mot varandra
och finner att eget yrkande vunnit majoritet. Omröstning begärs.
forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-06-18
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-06-04

Rs § 219 forts
Au § 209

Ordföranden ställde proposition på om eget yrkande skulle vara huvudförslag och Isabel
Enströms yrkande skulle vara motförslag och fann att det egna yrkandet var
huvudförslag och att Isabel Enströms yrkande var motförslag. Ja för eget yrkande och
nej för Isabel Enströms yrkande. Tretton ledamöter röstade ja: Björn Jansson (S), Meit
Fohlin (S), Leif Dahlby (S), Tommy Gardell (S), Maria Björkman (S), Saga Carlgren (V), Eva
Nypelius (C), Lars Thomsson (C), Stefan Nypelius (C), Lena Celion (M), Anna Hrdlicka (M),
Rune Fröling (M) och Johan Thomasson (FP). Två ledamöter röstade nej: Isabel Enström (MP)
och Lena Stenström (MP). Arbetsutskottets förslag vann alltså majoritet.
Expedieras:

Förslagsställaren
Ledningskontoret - samhällsbyggnadsenheten

Justerande:

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

[X|
Q

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

Namnteckning
NamnförtydJigarfde
*

Adress

Postadress

E-postadress

Reninn Gotland - blankett för mfirihornarförslaa 201 1-03-01

Sidan 1 av 2

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
skaparjobb.
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 l .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 för 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 förse de 5 miljoner invånarna med dricksvatten. Därför 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 för 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 för miljön, som ett friskare innanhav och
ökad biologisk mångfald.
När vi varit i kontakt med företrädare för kommuner runt om Östersjöregionen är det tydligt
att det finns ett djupt engagemang för 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 för att finansiera olika program. Ett exempel på ett lokalt initiativ är
Petrozavodsk i nordvästra Ryssland som 2013 satsade på ny vattenreningsteknik med målet

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 för 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 l procent av kommunerna som arbetar fullt strategiskt för att göra
något åt det.
De komplexa utmaningar regionen står inför 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 förbättras. 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 för 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 för att skapa konkreta planer.
4. Säkra finansieringen genom att utnyttja olika källor till kapital, till exempel lån, skatter,
internationella bidrag och crowdfunding. 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. Miljöförstöringen 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-

tusentals förlorade 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

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-06-18
Regionstyrelsens arbetsutskott 2015-06-04

Rs § 228
Au § 220

Medborgarförslag. Öppna värmestuga för tiggare och andra
RS 2015/9

- Medborgarförslag 2015-01-07
- Ledningskontoret 2015-05-27

Regionstyrelsens beslut
•

Medborgarförslaget avslås.

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.
Ledningskontoret föreslår att medborgarförslaget avslås då kontoret bedömer att
eventuellt humanitärt stöd till utsatta EU-medborgare bör bygga vidare på den
etablerade samverkan Region Gotland redan har med de organisationer som har
förutsättningar att organisera och samordna frivilliginsatser.
Expedieras:

Förslagsställaren
Ledningskontoret - enheten för folkhälsa och välfärd

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionstyrelsen 2015-06-18

Rs § 238

Medborgarförslag. Tätortsnära äldreboende
RS 2013/316

- Ledningskontoret 2015-06-16

Regionstyrelsens beslut
•

Ledningskontorets utlåtande antas som svar på medborgarförslaget.

•

Ledningskontoret får i uppdrag att delrapportera, senast vid regionstyrelsens
sammanträde 2015-11-25, hur arbetet fortskrider med plan för äldres boende, som
enligt § 252, 2014-08-28, ska slutredovisas vid budgetberedningen 2016.

I ett medborgarförslag uppmanar Anna Säve-Söderberg Region Gotland att planera
boende för äldre nära service och affärer i regionens tätorter samt att bygga bostäder för
äldre vid Östercentrum i Visby. Hennes motivering är att närheten till affärer, apotek,
banker mm underlättar för äldre att leva ett självständigt och aktivt liv.
Ledningskontoret fick 28 augusti 2014 i § 252 ett uppdrag av regionstyrelsen att utarbeta
en långsiktig plan för äldres boende, inom ramen för bostadsförsörjningsprogrammet
och med ambitionen att ta ett helhetsgrepp om äldres boende på Gotland. Uppdraget
kommer att redovisas vid budgetberedningen våren 2016.
I de förtroendevaldas avsiktsförklaring för den kommande mandatperioden poängteras
betydelsen av att satsa på hela Gotland: "regionen ska vara aktiv för att säkra och utveckla det
lokala utbudet, servicen och serviceorter. Tydliga mål ska utarbetas för serviceorterna".
Ärendet återremitterades till ledningskontoret i regionstyrelsens arbetsutskott
2015-02-03 i § 24 för ytterligare beredning.
Ledningskontorets bedömning är att synpunkterna i medborgarförslaget är ett angeläget
bidrag till kommande arbete med en långsiktig plan för äldres boende på Gotland. Detta
arbete kommer att ska i bred samverkan och belysa olika typer av boendeformer,
omfattning, spridning av bostäder utifrån såväl äldres behov som inomregional balans.
Ledningskontoret föreslår att ovanstående skrivning antas som svar på medborgarförslaget.
Ledningskontorets uppdrag, sedan augusti 2014, bör delrapporteras under hösten 2015,
för att senare slutredovisas vid budgetberedningen våren 2016.
Expedieras:

Förslagsställaren
Ledningskontoret - enheten för ekonomi, kvalitet och styrning
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2014 -02- 1 7
REGION GOTLAND

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

Planera för äldreboende nära service och affärer
regionens tätorter. Bygg bostäder för äldre vid
Östercentrum i Visby. - Ärende: RS 2013/316
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.

Se bilaga

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

Anna Säve-Söderbergh
Trädgårdsgatan 313

Adress

Postadress

62154Visbv
anna.save-soderbergh@telia.com

E-postadress
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Medborgarforslag
REGION GOTLAND _ i

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Förslaget
Planera för äldreboende nära service och affärer i regionens tätorter. Bygg
bostäder för äldre vid Östercentrum i Visby.
Motivering
Regionen står inför stora ekonomiska utmaningar. En större andel äldre i
befolkningen riskerar att ökan utgifterna för hemtjänst, färdtjänst och sjukvård
dramatiskt. För att möta dessa utmaningar måste Regionen utnyttja alla
möjligheter att underlätta för de äldre medborgarna att leva ett självständigt och
aktivt liv utan ett tidigt beroende av samhällsinsaftser för hemtjänst och
färdtjänst.
Ett aktivt och självständigt liv ger livskvalitet och god psykisk och fysisk hälsa
långt upp i åldrarna. Äldreboende vid Östercentrum innebär en möjlighet den
gamla att själv gå till affären, apoteket, banken, ja kanske rentav att roa sig med
att gå på bio eller kafé. Så småningom kanske en rollator behövs som stöd, men
man kan klara sig själv länge. Förutom att ge den gamla högre livskvalitet ger en
central placering av äldreboendet ekonomiska vinster för Regionen när behovet
av hemtjänst och färdtjänst minskar.
Ur Regionens mål:
Oavsett var man bor på Gotland-på landsbygden, i tätort eller i Visby, vid
kusten eller i inlandet ~ ska det finnas tillgång till affärer, service, kultur och
upplevelser inom rimligt avstånd. Stad och land samspelar och utvecklas utifrån
sina egna styrkor och bidrar till att den inomregionala balansen bibehålls.
En allt större andel äldre innebär att samhällets sjukdomsbörda successivt
kommer att öka. Hälsofrämjande insatser för äldre visar goda resultat och
potentialen att tillämpa sådana insatser är långtifrån fullt utnyttjad.

Regionens mål ovan tillgodoses bäst genom en lokalisering av äldreboende i
tätortscentrum där affärer och service finns. Ett gott exempel är Kråkan i Hemse.

Ett mindre gott exempel på lokalisering av äldreboende är gamla A7-området.
Det är säkert ett fint boende, men de gamla kan möjligen klara av att ta en
stärkande promenad runt kvarteret - till stans affärer är det alldeles för långt.
Tyvärr missade Regionen chansen att åstadkomma ett idealiskt lokaliserat
äldreboende, då gamla slakteritomten bebyggdes. Missa nu inte chansen en gång
till! Parkeringen vid Coop är ett utmärkt läge för äldreboende. Förlägg
parkeringen till bildäck och bygg äldreboende ovanpå!
Jag samtycker till internetpublicering.
Förslagsställare
2013-05-09
Anna Säve-Söderbergh
Trädgårdsgatan 313
621 54 Visby
Epost: anna.save-soderbergh@telia.com

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-06-24

TN §

166

AU §

97

Medborgarförslag om att placera ett övergångsställe på
Söderväg i höjd med Halsjärnsgatan

TN 2014/3140

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag .

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget avslås.

Ett medborgarförslag har inkommit till Region Gotland där förslagsställaren Monica
Broén vill att det anläggs ett övergångsställe på Söderväg i korsningen med
Halsjärnsgatan. Anledningen är att barn och vuxna från förskolan Bullerbyn korsar
Söderväg dagligen när de är på väg till ”Kokkolokkoskogen”.
Bedömning
Övergångsställen där behovet att korsa vägen bara finns vid enstaka tillfällen, i det här
fallet högst två gånger per dag, blir trafikfarliga. Risken med övergångsställen som sällan
används är att fordonen inte stannar men att gående tror att fordonen skall stanna.
I det här fallet kommer ett övergångsställe att användas alldeles för sällan för att vara
motiverat.
Med anledning av ovanstående föreslås avslag på medborgarförslaget.
___
Protokollsutdrag
RS, förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-06-24

TN §

167

AU §

98

Medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder på
Skarphäll

TN 2014/1242

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag .

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget avslås.

Ett medborgarförslag har inkommit till Region Gotland från Anna Säve- Söderbergh där
förslagsställaren önskar Region Gotland med enklare medel genomför
trafiksäkerhetsåtgärder på Skarphäll i väntan på att man kommer överens med
fastighetsägare. Förslagsställaren önskar att minst två övergångar anläggs på
Skarphällsgatan i mitten och i slutet av gatan som är skyltade och försedda med
fartdämpande gupp. Förslagsställaren önskar också att hastighetsgränsen ändras till 30
km/h.
Bedömning
Region Gotland arbetar just nu med att ha samrådsmöten med fastighetsägare och
verksamhetsutövare längs Skarphällsgatan för att försöka landa i trafiksäkerhetsåtgärder
längs gatan. Tidplanen är att samråd sker i ett första steg, sedan tas förslag till åtgärder
fram, och åtgärder planeras att genomföras under 2016.
Med anledning av att ett planeringsarbete pågår, kommer inga åtgärder genomföras på
kort sikt som förslagsställaren önskar.
Med anledning av ovanstående avslås medborgarförslaget.
___
Protokollsutdrag
RS, förslagställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2014 -03- 21
REGION GOTLAND

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

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

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

|x]
j j

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

Namnteckning

x

f

^ A,— /

Namnförtydligande

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

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Änr

2014-03-21
Forts. Medborgarförslag

REGiC" GOTLAND

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

Anna Säve-Söderbergh, cyklist

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-06-24

TN §

168

AU §

99

Medborgarförslag om hastighetssänkande åtgärd
Öjagatan Visby

TN 2014/1242

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag .

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget avslås.

Ett medborgarförslag har inkommit till Region Gotland där förslagsställaren, Johan
Thun, framför att Öjagatan är kraftigt trafikerad och att hastighetsbegränsningen till 30
kilometer i timmen inte efterlevs. Med anledning av detta vill han att det anordnas
vägbulor eller andra hinder på vägen så att man inte kan köra så fort. Han vill också att
skyltar ”lekande barn” sätts upp.
Bedömning
I maj 2013 genomfördes en trafikmätning på Öjagatan med anledning av inkomna
klagomål på att skyltad hastighet inte följdes. Trafikräkningen visade att
medelhastigheten var 26 kilometer i timmen och 85-percentilen var 32 kilometer i
timmen. (85-percentilen innebär i det här fallet att 85 % av fordonen körde i lägre
hastighet än 32 kilometer i timmen och att 15 % körde fortare).
Under mätperioden passerade totalt 4152 fordon. Detta ger ett snitt på ca 590 fordon
per dygn. Trafikräkningen visar att skyltad hastighet har en bra efterlevnad och att
Öjagatan inte kan ses som kraftigt trafikerad.
Skylten ”Barn” skall endast användas i anslutning till skolor och lekplatser. Om skylten
sätts upp i villakvarter kommer respekten för skylten att bli sämre.
Med anledning av ovanstående föreslås avslag på medborgarförslaget.
___
Protokollsutdrag
RS, förslagställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Region

Gotland

MEDBORGARFORSLAG
Till
Regionfullmäktige
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

20U-05- 08
REGION GOTLAND

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

Hastiqhetssänkande åtgärd Öjagatan Visby.

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

Se bifogad bilaga.

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

O

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

2014-04-30

Namnteckning x?
/
Namnfortydligande

^-^>
/

Johan Thuh
(Sjaqatan 14
621 43 VISBY
E-postadress
johan.thun@gmail.com
Postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Vi bor på Öjagatan i Visby. Öjagatan fungerar som en genomfartsled och är kraftigt trafikerad.
Hastighetsbegränsningen är 30km/h men det är inte många som håller det utan de flesta gasar
på rejält av någon anledning. Det folk också missar är att det är högerregeln i kvarteret. Detta är
väldigt påfrestande och jobbigt för oss då man konstant är orolig för att barnen ska komma ut
på vägen. Vi har gjort det vi har kunnat, vi har satt upp ett högre staket så att de inte kan klättra
över, har ställt ut en trehjuling halvt ut på gatan från uppfarten för att folk ska uppfatta att det
finns lekande barn i området. Har även parkerat bilen på gatan som ett "hinder", dock inte
optimalt.
Vad vi skulle önska är att man ordnar med vägbulor eller andra "hinder" på vägen så att man
inte kan köra så fort. Sätta upp skyltar med "Lekande barn", l området om man korsar Endreväg
söderut, Östra Vi är det enkelriktat lite överallt och "betongsuggor" finns.
Jag har varit i kontakt med polisen, de har stått med lasern men det avskräcker bara folk det
närmsta dygnet sen är det samma fart igen.
Vad kan vi/ni göra för det här är inte hållbart längre.
Med vänlig hälsning
/?

Johan Thun
0768-707194
johan.thun@gmail.com

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-06-24

TN §

169

AU §

100

Medborgarförslag om att ordna luftpumpar för cyklister
på olika ställen i Visby

TN 2014/2913

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget bifalls.

Ett medborgarförslag har inkommit till Region Gotland från Ylva Rosvall där
förslagsställaren önskar att luftpumpar för cyklister ordnas på olika ställen i Visby, bland
annat på Öster samt vid hamnen, sjukhuset och på Visborg. Motiveringen till förslaget
är att det skulle underlätta för cyklister, funktionshindrade och barnfamiljer, samt att det
bidrar till en bra service.
Bedömning
Cykelplan Visby, som kommer att färdigställas under 2015, ska innehålla en strategisk
plan för 2015-2025 med investeringsåtgärder, drift och underhållsåtgärder samt
kampanjer och påverkansåtgärder. Inom ramen för detta ingår plan för investering i
cykelservice, såsom luftpumpar. Möjligheten att anordna luftpumpar på föreslagna
platser i Visby kommer att ses över i Cykelplan Visby.
Med anledning av ovanstående bifalls medborgarförslaget.
___
Protokollsutdrag
RS, förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-06-24

TN §

170

AU §

101

Medborgarförslag om trafiksäkerhetsåtgärder på
Södervärnsgatan

TN 2014/3141

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget bifalls

Monica Broén föreslår i ett medborgarförslag att farthinder placeras på Södervärnsgatan,
förslagsvis blomlådor.
Hon motiverar förslaget med att Södervärnsgatan har en hastighetsbegränsning på
30km/h. Denna hastighet överträds ofta då det är en bred gata. Situationen har ändrats
då LX Bygg har flyttat och därmed finns ej behovet av en bred gata för godsleveranser.
Bedömning
Under 2016 planerar teknikförvaltningen att se över hastigheten på Södervärnsgatan.
I samband med detta skall även trafiksäkerhetsåtgärder genomföras på gatan.
Åtgärderna kommer att planeras under hösten 2015 och genomföras under 2016.
Med anledning av ovanstående bifalls medborgarförslaget.
___
Protokollsutdrag
RS, förslagsställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Tekniska nämnden 2015-06-24

TN §

171

AU §

102

Medborgarförslag om att anlägga en asfalterad
gångstig från Stuxgården till båthamnen i Fårösund

TN 2013/536

Tekniska nämndens beslut
•

Medborgarförslaget bifalls såtillvida att gångstigen hårdgörs, dock inte med asfalt, utan
med stenmjöl.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Medborgarförslaget bifalls.

Ett medborgarförslag har inkommit till Region Gotland från Eva Almqvist Perez där
förslagsställaren önskar att en gångstig asfalteras från Stuxgården till båthamnen i
Fårösund.
Motiveringen till förslaget är att det i Stuxgårdens trädgård finns en grind ner och sedan
en stig ner till vattnet. För de som bor på Stuxgården är det svårt att promenera i
omgivningen då marken längs stigen är ojämn på grund av exempelvis trädrötter.
Stigen är heller inte tillgänglighetsanpassad för att det ska gå att köra rullstol på den.
Bedömning
Under 2015 kommer en gångväg av stenmjöl att anläggas från Stuxgården ner till
badviken så att patienter från äldreboendet på ett säkert sätt kan ta sig ner till badviken.
Gångvägen kommer inte asfalteras i den känsliga miljön men en stenmjölsgångväg gör
att stigen blir tillgänglighetsanpassad.
Med anledning av ovanstående bifalls medborgarförslaget.
___
Protokollsutdrag
RS, förslagställaren

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

RFGfON GOTLAND

2013 -01- 1 8
Registraturen

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

En asfalterad gångväg så att gående och
rulllstolsburna lätt kan ta sig från nedre grinden från
Havsgläntans äldreboende till badhusparken.
Havsgläntan är ett äldreboende i Fårösund.
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.

äldre och dementa behöver lätt kunna ta sig på
promenad och dessutom finns det personer med
demenssjukdom som när sommaren kommer ,med
personals stöd, få kunna ta sig ett bad i denna lilla
vackra badvik . På det sättet skulle man lätt nå
badviken och kunna njuta av dessa omgivningar.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

[x]
f~l

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

2013-01-16

Nam

Jx^L,

^j/uc^l^é^

Namnförtydligande

eva almqvist perez
radarvägen 2A
62470 Fårösund
eva.almgvist@gotland.se

Adress

Postadress

E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-09-07

Handlingar till

Ärende 16-18

Interpellationer
Innehåll
• Regionstyrelsens ordförande Björn Janssons (S) svar på Elin Bååths (Fi)
interpellation om handlingsplan för utsatta EU-medborgare. RS 2015/411
• Tekniska nämndens ordförande Tommy Gardells (S) svar på Anna Hrdlickas
(M) interpellation om mottagning av verksamhetsavfall. RS 2015/410
• Regionstyrelsens ordförande Björn Janssons (S) svar på Elin Bååths (Fi)
interpellation om uppföljning av HBTQ-studie. RS 2015/412

Interpellation:
Till:

Handlingsplan utsatta EU-medborgare
Regionstyrelsens ordförande

På Gotland vistas i skrivande stund ca 40-50 socialt och ekonomiskt utsatta EU-medborgare. Majoriteten är rumänska romer som kommit till Sverige och Gotland för att hitta försörjning för sig och
sina familjer, då de saknar möjlighet till det i sitt hemland, och där inte heller får det sociala stöd de
behöver.
Region Gotland har genomfört insatser för denna grupp, vilket varit mycket betydelsefullt, men insatserna har varit fokuserade på boendefrågan samt på att lösa akuta situationer. Mycket pekar på att
denna grupp människor är här för att stanna under en lång tid framöver, och runt om i Sverige arbetar kommuner och regioner nu med att ta fram handlingsplaner. Syftet med en sådan handlingsplan
är dels att skapa en tydlighet för de medarbetare som berörs - och som ofta upplever sig sakna denna tydlighet - exempelvis i skola, vård och omsorg. Men framför allt är syftet att stärka likabehandlingen och att motverka risken för utsatthet när man som EU-medborgare befinner sig i en kommun/
region.
Göteborgs stad är ett gott exempel som just tagit fram en sådan handlingsplan. Handlingsplanen behandlar regelverk som Sverige tillämpar, men även konventioner. Den värdegrund som handlingsplanen utgår från är att all verksamhet som bedrivs i Göteborgs Stad och de övriga GR-kommunerna ska utgå från alla människors lika värde och rättigheter. Grundläggande är de konventioner Sverige anslutit sig till som FN:s förklaring om de mänskliga rättigheterna, barnkonventionen, FN:s
konventioner för kvinnors rättigheter och om rättigheter för personer med funktionsnedsättning.

Min fråga är därför:
Finns det några planer på att ta fram en handlingsplan för insatser som berör utsatta EU-medborgare
som befinner sig på Gotland?
Om inte: Hur avser regionstyrelsen kommunicera till sina medarbetare vad som gäller i mötet med
utsatta EU-medborgare inom de olika verksamheterna? Och hur avser Regionstyrelsen säkerställa
att de mänskliga rättigheterna tillgodoses hos denna grupp?

Elin Bååth, Feministiskt initiativ
2014-06-08

INTERPELLATION
Till: Ordförande Tekniska nämnden
Verksamhetsavfall
Fungerar mottagningen av verksamhetsavfall i enlighet med de beslut som fattats i tekniska
nämnden? Hur mycket verksamhetsavfall tar man emot på ÅVC idag jämfört med före
regelskärpningen?

Anna Hrdlicka M

Interpellation:
Till:

Uppföljning av HBTQ-studie
Regionstyrelsens ordförande

Den 13 november 2014 färdigställdes en studie om hbtq-personers situation på Gotland. Studien
beställdes av Region Gotland och genomfördes av RFSL Gotland. Syftet var att "göra en kvalitativ
lägesbeskrivning och behovsanalys vad gäller hälsa, bemötande och livsvillkor för hbtq-personer på
Gotland.". Studien innefattar intervjuer av 15 personer varav 14 identifierar sig som hbtq. En var en
anhörig till en hbtq-person. I rapporten presenteras flera brister i dessa personers hälsa, bemötande
och livsvillkor, just på Gotland, samt rekommendationer av åtgärder.

Mina frågor är därför:
- Hur följer Regionen upp detta arbete?
- Vilka åtgärder har genomförts och planeras att genomföras?

Elin Bååth, Feministiskt initiativ

2014-06-08

Regionfullmäktige
Sammanträdesdag
2015-09-07

Handlingar till

Ärende 19

Information
Innehåll
• Socialnämndens beslut 2015-06-10, § 90, sammanställning över beslut om
bistånd eller insatser som inte verkställts per den 31 mars 2015.

~Region

~Gotland
Socialnämndens sammanträde 10 juni 2015

Protokoll

SON § 90
Ej verkställda beslut
Socialnämndens beslut
Socialnämnden överlämnar beslut om bistånd eller insatser som inte verkställts
(gynnande ej verkställda beslut) den 31 mars, 2015 enligt SoL 4:1 och LSS 9§ till
region fullmäktige och regionens revisorer.

Socialnämnden har skyldighet att rapportera in gynnande beslut som inte verkställts
inom tre månader från beslutsdatum till IVO (Inspektionen för vård och omsorg),
regionens revisorer samt regionfullmäktige. Skyldigheten omfattar även att rapportera in
avbrott i verkställigheten om beslutet inte verkställs på nytt inom tre månader från
dagen för avbrottet. Socialförvaltningen har rapporterat 44 beslut som inte har
verkställts inom tre månader. I 23 av ärendena är orsaken resursbrist.

Expedieras
RegionsfulImaktige
RegIon Gotlands revisorer

! Utdragsbeslyrkande:
i--

Ärendenr SON 2015/93

Socialförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Gunnlög Köhn

Datum 11 maj 2015

Socialnämnden

Sammanställning över beslut om bistånd eller insatser som inte
verkställts

Förslag till beslut

Socialnämnden överlämnar beslut om bistånd eller insatser som inte verkställts
(gynnande ej verkställda beslut) den 31 mars, 2015 enligt SoL 4:1 och LSS 9§ till
regionfullmäktige och regionens revisorer.
Bakgrund

Socialnämnden har enligt 16 kap 6 f § socialtjänstlagen (SoL), 28 f § lagen om stöd
och service till vissa funktionsnedsatta (LSS) och 9 kap 10 § kommunallagen (KL)
skyldighet att till IVO (inspektionen för vård och omsorg), regionens revisorer samt
regionfullmäktige rapportera in gynnande beslut som inte verkställts inom tre
månader från beslutsdatum. Skyldigheten omfattar även att rapportera in avbrott i
verkställigheten och om beslutet inte verkställs på nytt inom tre månader från dagen
för avbrottet.
Som en yttersta konsekvens kan IVO hos förvaltningsrätten ansöka om att särskild
avgift döms ut om beslutet ej verkställts inom skälig tid. (16 kap 6 c § SoL och 28 c §
LSS).
Rapporteringen gäller äldreomsorg, omsorg om funktionsnedsatta samt individ- och
familjeomsorg. Rapporteringen till IVO ska göras på individnivå och ska ske en gång
per kvartal.
Rapporter har lämnats från äldreomsorgen, individ- och familjeomsorgen, omsorgen
om funktionsnedsatta. Resultatet framgår av bifogad förteckning:
Socialförvaltningen har rapporterat 44 beslut som inte har verkställts
inom tre månader.
I 23 beslut är orsaken resursbrist, d.v.s. att det saknas lämplig
personal/uppdragstagare/bostad.
I de övriga 21 besluten beror det på andra omständigheter.
Omständigheterna är redovisade för varje beslut här nedan.
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INDIVID OCH FAMILJEOMSORG 5 BESLUT
INSATS
3-6
6-9
9-12
1 år - ORSAK
mån
mån
mån
Kontaktfamilj
1
Resursbrist
Kontaktperson
1
Resursbrist
Ungdomscoach
1
Resursbrist
Boende för
1
Fått ett återfall
missbrukare
CRA behandling
1
Fått ett återfall
SUMMA
4
1
*Resursbrist, saknar lämplig personal/uppdragstagare/bostad
OMSORG OM FUNKTIONSNEDSÄTTNING 13 BESLUT
INSATS
3-6
6-9
9- 12
1 år - ORSAK
MÅN MÅN MÅN
Kontaktperson
1
Resursbrist
Ledsagning

1*

Korttidsvistelse
BMSS

1
1*

1
1

BMSS
Daglig
verksamhet

1
1

4*

SUMMA
6
1
BMSS = Bostad med särskild service
A = Avbrott i verkställigheten

1A

3

3

*Resursbrist
Pappan har tackat nej till erbjudan
Har tackat nej till erbjudan
*Har tackat nej
Övriga två beslut är resursbrist,
ingen ledig bostad att erbjuda
Vill endast ha lägenhet i Visby, har
tackat nej till övriga erbjudanden
*I tre av besluten är det resursbrist. I
det andra beslutet försöker man få
till ett studiebesök men har inte
lyckats.
Avbrott i verkställigheten p.g.a vill
ha DV på en av våra enheter där det
inte är möjligt just nu, resursbrist.

Ärendenr

Region Gotland
Socialförvaltningen

ÄLDREOMSORG 26 BESLUT
INSATS
3-6
6-9
MÅN
MÅN
SÄBO
9

SÄBO

11

SÄBO
SUMMA

Marica Gardell
Socialdirektör

Expedieras till:
Regionens revisorer
Regionfullmäktige

9-12
1 år MÅN

6
9

11

6
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ORSAK
I ett beslut är orsaken tackat nej till
erbjuden bostad, är nu avlutad.
I övriga beslut är orsaken
resursbrist, saknar ledig bostad att
erbjuda. Ett beslut är nu verkställt.
I sex beslut har man tackat nej,
utav dessa är tre nu verkställda.
I de övriga fem besluten är orsaken
resursbrist, två av dessa är nu
verkställda.
I samtliga beslut är orsaken, tackat
nej till erbjuden bostad. Fem utav
dessa beslut är nu avslutade.

3 (3)

