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Bo Magnusson

Regionstyrelsen

Förslag till egenavgifter för hjälpmedel
Förslag till regionstyrelsen för beslut i fullmäktige

•
•

Egenavgifter för hjälpmedel fastställs enligt förvaltningens förslag. Avgifterna
förslås träda i kraft 2018-01-01.
Regionstyrelseförvaltningen får i uppdrag att följa upp konsekvenserna och
modellen för hjälpmedel under 2019.

Sammanfattning

Tillsammans med företrädare för berörda förvaltningar har genomförts översyn av
egenavgifter för hjälpmedel. Förslag har översänts till Socialnämnden och Hälso- och
sjukvårdsnämnden på remiss. Ärendet har också behandlats i tillgänglighetsrådet.
Med ledning av förslag och remissvar föreslås egenavgifter för hjälpmedel enligt
följande sammanställning (som också finns som bilaga 1)
Hjälpmedel
Kryckkäppar (2st)
Tyngdtäcke
Hörapparater
Ortopediska skor, vuxna
över 18 år
Stöd- och
kompressionsstrumpor
Ortoser
Hyresavgifter för TENShjälpmedel.
Hyresavgift för
CPAP/BIPAP

Förslag till avgift
Högkostnadsskydd
Avgiftsbefrielse för barn och 2000 kr/12unga under 18 år
månadersperiod
100 kr engångskostnad
Ingår
600 kr/tyngdtäcke
Nej
600 kr/öra
Ingår
1000 kr/par

Nej

150 kr/arm/ben 300 kr/par
Ingår
Faktisk kostnad, dock max 300
kr/st
Ingår
100 kr/kalendermånad

Ingår

100 kr/kalendermånad

Ingår
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Glasögon (högst 0,3
avståndsglas) Glasögon
(högst 0,3 bifokala)

700 kr/glasögon

Ingår

Jämfört med nuvarande regelverk innebär detta att:
•

Hjälpmedel för barn och unga upp 18 år bli avgiftsfria, även ortopediska skor
och glasögon som förskrivs.

•

Avgift införs för kryckkäppar, tyngdtäcken och TENS-apparat.

•

Bidrag till hörapparat ändras till egenavgift.

•

Ändrad avgift för ortopediska skor

•

Högkostnadsskydd införs

Nivåerna på egenavgifter och högkostnadsskydd är synkroniserade med de som
tillämpas inom Stockholm läns landsting.
Hjälpmedelskommittén har fastställt följande utgångspunkter för arbete med
egenavgifter
1. Rättvist
Egenavgiften bör harmoniera med de övergripande prioriteringarna inom
hälso- och sjukvård, och stödja god hälsa och vård på lika villkor för hela
befolkningen(HSL § 26). Detta oavsett hemsjukvård eller annan hälso- och
sjukvård
2. Enkelt och begripligt
3. Särskild hänsyn skall tas till barn
4. Inte administrera bort pengar
5. Få incitament använda hjälpmedel och att återlämna/återanvända hjälpmedel
6. Ge intäkt till huvudmannen
Med ledning av dessa kriterier förordas egenavgifter enligt modell med dels fasta
avgifter för vissa hjälpmedel, och dels hyra för vissa hjälpmedel. Modellen är
utformad med utgångspunkt från befintliga egenavgifter och avstämd med nivåer
från framförallt Stockholms läns landsting (SLL). Barn/ungdomar under 18 år betalar
ingen egenavgift, samma åldersgräns som för patientavgifter. Avgiften för
tyngdtäcken och ortopediska skor utgår från uppfattningen att avgift tas ut för
hjälpmedel som motsvarar produkter som även personer utan funktionsnedsättning
har kostnader för.
Intäkterna beräknas sammantaget öka från ca 1.1 mkr/år till ca 2 mkr/år.
Konsekvenserna och modellen för hjälpmedel ska följas upp under 2019.
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Ärendebeskrivning

Sedan 2013 finns ett gemensamt regelverk med behovstrappa för huvuddelen av
hjälpmedel på Gotland. Det som återstår att samla är vissa specialhjälpmedel inom
hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Parallellt har arbete med egenavgifter diskuterats, både nationellt och på Gotland.
Nationell utblick visar på en spretig flora av avgifter i regioner/landsting och
kommuner i anslutning till hjälpmedel. De finns olika modeller med avgiftskataloger
och olika patientavgifter.
Utredning inom hjälpmedelsområdet SOU 2017:43

Staten har i olika omgångar påtalat det orimliga i dagens läge med olikheter, både vad
gäller avgifter och den enskildes möjligheter till delaktighet. Regeringen har 2015-1210 (Kommittédirektiv 2015:134) tillsatt särskild kommitté med uppdrag
•
•
•

Lämna förslag i syfta att öka likvärdigheten och minska skillnaderna i fråga om avgifter
och regelverk samt därvid se över frågan om nationell reglering och ett samlat
huvudmannaskap.
Utvärdera och analysera konsekvenserna med fritt val av hjälpmedel.
Redovisa för- och nackdelar med högkostnadsskydd och avgiftstak inom
hjälpmedelsområdet.

Utredningen presenterades i slutet av maj 2017 och berör flera olika perspektiv inom
hjälpmedelsområdet, bland annat olika avgifter. Avgifterna kan grovt kategoriseras i:
besöksavgifter, hjälpmedelsavgifter som är kopplade till ett specifikt hjälpmedel, och
serviceavgifter för reparationer m.m. Vad gäller hjälpmedelsavgift föreslår
utredningen att skäliga avgifter får tas ut för hjälpmedel av den som fyllt 18 men inte
av den som är 85 år och äldre. Det finns inget förslag till högkostnadsskydd för
hjälpmedel. Likaså är det utredningens mening skäligt att avgift tas ut för hjälpmedel
som motsvarar produkter som även personer utan funktionsnedsättning har
kostnader för, tex ortopediska skor. Med den föreslagna regleringen menar
utredningen att serviceavgifter inte skall anses tillåtna.
Aktuellt läge på Gotland

Hanteringen av hjälpmedel via HMC fördelas enligt nedanstående tabeller
Kostnad fördelad per förvaltning
OBS att kostnad per förvaltning är enligt den köp- och hyresmodell regionen
tillämpar.
SOF
HSF
ÖVR
2015
8 679 000
10 868 000
66 000
2016
9 220 000
13 620 000
60 782
Kostnad för inköp av nya hjälpmedel via HMC är 17 826 934 inklusive reservdelar,
förbrukningsmaterial, tillbehör och inkontinens för 2016
Antal förskrivningar av huvudhjälpmedel exkl inkontinens
SOF
2015
2 982
2016
3 092

HSF
2 987
3 338
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Antal förskrivningar av huvudhjälpmedel inkl inkontinens
SOF
2015
7 130
2016
6 909

HSF
5 365
6 043

Fördelning av förskrivningar per åldrar 2016 är enligt följande
Radetiketter (huvudhjälpmedel)

Order antal order

41 Barn- och utbildningsförvaltningen

3

0-6 år

1

7-17 år

1

18-30 år

1

52 Socialförvaltningen

6 909

Okänd

1

0-6 år

1

7-17 år

7

18-30 år

21

31-55 år

150

56-64 år

270

65-74 år

812

75-199 år

5 647

82 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

6 043

Okänd

14

0-6 år

88

7-17 år

224

18-30 år

251

31-55 år

752

56-64 år

555

65-74 år

1 284

75-199 år

2 875

95 Externa kunder

886

7-17 år

4

18-30 år

9

31-55 år

53

56-64 år

32

65-74 år

178

75-199 år

610

Totalt

13 841

Kostnader för hjälpmedel för HSF enligt redovisning 2016
•

Via hjälpmedelscentralen HMC: 16 917 200

•

Övriga: 14 414 663
o Varav Olmed/ortopedtekniska: 8 834 395

•

Totalt: 31 331 863

För HSF köps hjälpmedel också direkt från leverantör av olika verksamheter på
lasarettet. Enligt bedömning finns det inte något effektivt sätt att få fram uppgifter på
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antal förskrivningar och antal brukare etc, utöver det som hanteras via
hjälpmedelscentralen, då det går pappers-vägen. (via Olmed finns antalet beställda
produkter och pris). De redovisade kostnaderna för HSF inkluderar kostnad för
HMC enligt den betalmodell regionen tillämpar.
I princip alla hjälpmedel som avser SOF passerar HMC och finns med i redovisad
statistik.
Aktuella egenavgifter och bidrag för Region Gotland/HSF
Produkt
Ortopediska skor, vuxen (par)
Ortopediska skor, barn/ungdom t.o.m 17 år (par)
Ortoser (faktisk kostnad dock max egenavgiften)
Prefabricerade kompressionsstrumpor (st)
Hörapparater vuxen fr.o.m 18 år (faktisk kostnad
dock max bidragsbeloppet)
Glasögon (högst 0,3 avståndsglas)
Glasögon (högst 0,3 bifokala)
Glasögon 0-7 år (standardglas/ordination)
Glasögon 0-7 år (RX- och
flerstyrkeglas/ordination)
CPAP

Bidrag

3000:-

600:900:-.

Egenavgift
600:400:300:100:500:700:-

100:-/månad

Aktuella egenavgifter för HSF ger för 2016 ungefär följande intäkt
•

hyra av Cpap: ca 600 personer ca 696 700 kronor per år

•

Ortoped:

•

Hörapparater: 66 200 kronor

•

Glasögon:

304 700 kronor
13 200 kronor

Sammantaget enligt redovisning var egenavgifterna inom hälso– och
sjukvårdsförvaltningen 2016 1 336 tkr.
Socialförvaltningens egenavgifter för 2016 är 0 kronor
Utöver dessa avgifter och bidrag finns särskild lag som innehåller bestämmelse om
landstingens skyldigheter att, under angiva förutsättningar, lämna bidrag upp till 800
kronor för glasögon och kontaktlinser till barn och unga mellan 8-19 år.
Juridiska förutsättningar med avgifter.

•

Patientavgift eller besöksavgift tillämpas, vilket ibland inom området
hjälpmedel också uttrycks som förskrivningsavgift. Allt inom ramen för
patientavgift, inklusive förskrivningsavgift, har samma högkostnadsskydd.
Hjälpmedelsutredningen anger genomgående begreppet ”patientbesök för
behovsbedömning eller förskrivning av hjälpmedel” där med förskrivning
avses ”… att prova ut, anpassa/specialanpassa och välja produkt, men också
att informera, instruera och träna samt följa upp och utvärdera funktion och
nytta”, d.v.s. alla moment som i princip kan vara aktuella. Besöksavgift berörs
inte av detta förslag, som gäller enbart hjälpmedelsavgifter.
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Samma regler gäller för hemsjukvård, huvudmannen kan ta patientavgift, men
inom ramen för aktuellt regelverk för maxtaxa.
Alla avgifter som ligger för själva hjälpmedlet (full betalning eller viss
egenavgift etc) ligger utanför besöksavgiftsregelverket i övrigt. Sedan kan
hjälpmedelsavgift för hjälpmedlet samordnas med övrigt regelverk vad gäller
åldrar etc. För att undvika det som kan uppfattas som för enskilda brukare
sammantaget orimliga egenavgifter kan det finnas särskilt högkostnadsskydd.
Hjälpmedelsutredningen konstaterar att alla landsting tar ut någon form av
hjälpmedelsavgift, men utredningen uttrycker också att det inte finns något
entydigt lagstöd för att ta ut hjälpmedelsavgifter idag.
Hjälpmedelsutredningen föreslår att sådant lagstöd för hjälpmedelsavgifter
införs. Vidare föreslår hjälpmedelsutredningen att serviceavgifter skall
förbjudas.

Jämförelser med andra

Regioner eftersträvar oftast gemensam hantering kring hjälpmedel med kommunerna
i regionen, med samordnade regelverk och samordnade avgifter på hjälpmedlen.
Däremot har regioner och kommuner oftast olika regelverk för patientavgifter med
olika högkostnadsskydd/maxtaxa.
Många regioner har avgiftskataloger med samlad riktning att vissa grupper av
hjälpmedel har egenavgifter, vanligen syn, hör och ortopedtekniska hjälpmedel.
Västerbotten har fört ett principiellt resonemang om kriterier för hjälpmedel och
egenansvar mm. De har efter revidering 2015 egenavgifter i begränsad omfattning.
Exempel på lösningar kan följas via huvudmännens hemsidor:
•

Västerbotten (inkl vissa kommuner): Västerbotten

•

Jönköping (inkl kommuner) http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=42876

•

Halland inkl kommuner: Kryckkäppar 70:-/st och TENS 100:-/månad
(inkluderat i högkostnadsskydd)

•

Stockholms läns landsting (SLL)
behovstrappa: Behovstrappa
avgift inkl högkostnadsskydd: avgift inkl högkostnadsskydd
korttidsförskrivning: Korttidsförskrivning
egenvård: Egenvård
behandlingshjälpmedel: behandlingshjälpmedel

Utgångspunkter för egenavgifter på Gotland

1. Rättvist
Egenavgiften bör harmoniera med de övergripande prioriteringarna inom
hälso- och sjukvård, och stödja god hälsa och vård på lika villkor för hela
befolkningen(HSL § 26). Detta oavsett hemsjukvård eller annan hälsooch sjukvård.
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2.
3.
4.
5.
6.

Enkelt och begripligt
Särskild hänsyn till barn
Inte administrera bort pengar
Få incitament använda hjälpmedel/återlämna/återanvända hjälpmedel
Ge intäkt till huvudmannen.

Remissvar från SON, HSN och tillgänglighetsrådet

Socialnämnden tillstyrker förslaget till egenavgifter.
Hälso- och sjukvårdsnämnden tillstyrker förslaget till egenavgifter. Hälso- och
sjukvårdsnämnden vill dock påtala att det är svårläst hur de 6 utgångspunkterna för
egenavgifter, med undantag för särskilda hänsyn till barn, varit styrande i
utformningen av förslaget. Särskilt undrar nämnden på vilket sätt förslaget i mycket
högre utsträckning ökar incitament till att använda/återlämna/återanvända
hjälpmedel. Det framgår inte heller hur nivån på en ny avgift för hörapparater kan
motiveras som rättvist, vilket nämnden upplever svårmotiverat utifrån detta
perspektiv.
Tillgänglighetrådet framför att tyngdtäcke bör ingå i högkostnadsskydd. Motiveringen
är att socioekonomiskt svaga grupper har mindre förutsättningar att betala avgiften
och att vård på lika villkor eftersträvas.
Förslag val av modell för egenavgifter

Stockholms läns landsting har en hjälpmedelsguide, likartad med vad vi tillämpar
inom Region Gotland, uppbyggd efter princip med fyra olika behovstrappor
(aktiviteter i dagliga livet, förflyttning, kommunikation samt vård och behandling).
Behovstrapporna bygger på hälso- och sjukvårdslagen och är tänkta att fungera som
verktyg för hjälpmedelsförskrivare i arbetet med att säkerställa likvärdiga
bedömningar för brukare.
Med ledning av punkterna ovan under Utgångspunkter för egenavgifter på Gotland
så förordas en avgiftsmodell både fasta avgifter för särskilda hjälpmedel och hyra för
vissa hjälpmedel. Förslaget har också anpassats till hjälpmedelsutredningens förslag
att serviceavgifter förbjuds, d.v.s. regionens regelverk innehåller inga serviceavgifter.
Likaså föreslås att avgifter tillåts endast för personer över 18 år. Utgångspunkt har
också varit likartad hantering och nivåer med Stockholms läns landsting.
Förslag till egenavgifter och bidrag för hjälpmedel inom Region Gotland

Med ledning av vad som anförts ovan föreslås egenavgifter för hjälpmedel enligt
följande tabell, som också redovisas som bilaga 1 (för jämförelse med aktuella
avgifter och bidrag hänvisas till bilaga 2).
Hjälpmedel
Kryckkäppar (2st)
Tyngdtäcke
Hörapparater
Ortopediska skor, vuxna över 18 år
Stöd- och kompressionsstrumpor
Ortoser

Förslag till avgift
Avgiftsbefrielse för barn och
unga under 18 år
100 kr engångskostnad
600 kr/tyngdtäcke
600 kr/öra
1000 kr/par
150 kr/arm/ben 300 kr/par
Faktisk kostnad, dock max 300
kr/st

Högkostnadsskydd
2000 kr/12månadersperiod
Ingår
Nej
Ingår
Nej
Ingår
Ingår
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Hyresavgifter för TENS-hjälpmedel. 100 kr/kalendermånad
Hyresavgift för CPAP/BIPAP
100 kr/kalendermånad
Glasögon (högst 0,3 avståndsglas)
Glasögon (högst 0,3 bifokala)
700 kr/glasögon

Ingår
Ingår
Ingår

Jämfört med nuvarande regelverk innebär detta att:
•

Hjälpmedel för barn och unga upp 18 år bli avgiftsfria, även ortopediska skor
och glasögon som förskrivs.

•

Avgift införs för kryckkäppar, tyngdtäcken och TENS-apparat.

•

Bidrag till hörapparat ändras till egenavgift.

•

Ändrad avgift för ortopediska skor

•

Högkostnadsskydd införs

Bidrag till glasögon för barn och unga mellan 8 och 19 år regleras särskilt genom
lagstiftning (SFS 2016:35).

Bedömning

Med ledning av redovisning ovan förordas egenavgifter enligt tabell ovan (samma
som bilaga 1). Eftersom Stockholms läns landsting har en likartad modell med
hjälpmedelsguide och behovstrappa för prioriteringar, bedömningar och avgifter,
förordas avgiftsmodell med utgångspunkt från regionens befintliga egenavgifter och
avstämd med nivåer från Stockholms läns landsting (SLL). I mån av tillgång
tillhandahåller verksamheterna i Stockholm läns landsting vissa hjälpmedel via
korttidshyra. Region Gotland har genomfört arbete med prioritering av hjälpmedel
och hjälpmedelskostnader och då tagit bort alternativet med möjlighet till
korttidshyra.
Förslaget innebär att hyra på TENS-apparater och engångsavgift för tyngdtäcken
samt engångskostnad för kryckkäppar på 100kr införs, samt att vissa befintliga
avgifter justeras eller tas bort.
De förändrade avgifterna beräknas öka intäkterna till regionen från ca 1,3 mkr till ca
2 mkr.
Eftersom förslaget bygger på balanseringen mellan de olika utgångspunkterna, där
arbetet att finna rätt balans leder till att det inte går att härleda respektive
utgångspunkt till specifik del i förslaget, mer än särskild hänsyn ska tas till barn.
Angående punkt 5 Få incitament använda hjälpmedel och att återlämna/återanvända
hjälpmedel, har regionen befintliga anvisningar till förskrivare och brukare för att få
både användning och återlämnande att fungera tillfredställande. Förskrivare måste
normalt genomgå särskild förskrivarutbildning för att få förskrivningsansvar, där det
särskilt markeras att förskrivaren har ansvar för uppföljning av användning och även
återlämnande av hjälpmedel. Det finns sammanställning per brukare vilka hjälpmedel
brukaren har från hjälpmedelscentralen för att underlätta uppföljning. Erfarenheterna
från socialförvaltningen att genomföra regelbunden genomgång av användning och
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behov hos hjälpmedelsbrukaren visar att det är effektivt sätt att dels få avsedd
hjälp/effekt för brukaren, och dels få effektiv användning av hjälpmedlen.
Egenavgiften för hörapparater är en följd av anpassning till avgiftsnivåer i
Stockholms länslandsting snarare än att få fullständig rättvisa. För att uppnå större
rättvisa vore det rimligt att ta bort egenavgift på hörapparater, men då stämmer det
inte med punkt 6 att ge intäkt till huvudmannen.
Förslaget bedöms vara könsneutralt och hänsyn är taget till barnperspektivet genom
att barn och ungdomar under 18 år är undantagna egenavgifter.
För inkontinensprodukter gäller högkostnadsskyddet för sjukvård.
Egenavgifterna för hjälpmedel som sköts via hjälpmedelscentralen hanteras i
hjälpmedelssystemet Sesam, övriga egenavgifter hanteras via respektive verksamhet.
Eftersom det inte finns system för hantering av högkostnadsskydd/frikort för
hjälpmedel få den enskilde brukaren samla kvitton för redovisning när
högkostnadsskyddet uppnås.
Konsekvenserna och modellen som sådan bör följas upp efter lämplig tid (1år).
Beslutsunderlag

Remissvar från hälso- och sjukvårdsnämnden HSN 2017/369 §407
Remissvar från Socialnämnden SON 2017/288 §118
Utlåtande från Tillgänglighetsrådet §31

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
HSN
SON
RSF/HMC
UAF/Lena Palmqvist
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Bilaga 1 Förslag till egenavgifter
Hjälpmedel

Förslag till avgift
Avgiftsbefrielse för barn och
unga under 18 år
Kryckkäppar (2st)
100 kr engångskostnad
Tyngdtäcke
600 kr/tyngdtäcke
Hörapparater
600 kr/öra
Ortopediska skor, vuxna över 18 år 1000 kr/par
Stöd- och kompressionsstrumpor
150 kr/arm/ben 300 kr/par
Ortoser
Faktisk kostnad, dock max 300
kr/st
Hyresavgifter för TENS-hjälpmedel. 100 kr/kalendermånad
Hyresavgift för CPAP/BIPAP
100 kr/kalendermånad
Glasögon (högst 0,3 avståndsglas)
Glasögon (högst 0,3 bifokala)
700 kr/glasögon

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2017/603

Högkostnadsskydd
2000 kr/12månadersperiod
Ingår
Nej
Ingår
Nej
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår

Bilaga 2 Aktuella avgifter och bidrag, inkl förslag till avgifter
HögkostnadsFörslag avgift
skydd 2000 kr
Avgiftsbefrielse för barn /12Hjälpmedel
och unga under 18 år
månadersperiod Aktuell avgift
Kryckkäppar (2st)
0 kr
100 kr engångskostnad
Ingår
Tyngdtäcke
0 kr
600 kr/tyngdtäcke
Nej
Bidrag 3000 kr/öra
från och med 18 år
(faktisk kostnad,
Hörapparater
600 kr egenavgift/öra
Ingår
dock maxbelopp)
Ortopediska skor, vuxna
600 kr/par
1000 kr/par
Nej
Ortopediska skor, barn under
400 kr/par
18 år
Ingen avgift
150 kr/arm/ben 300
100 kr/prefabricerat
Stöd ochkr/par
st, 200 för tröja eller
kompressionsstrumpor
Ingår
byxa
Faktisk kostnad, dock
Faktisk kostnad,
Ortoser
max 300 kr/st
Ingår
dock max 300 kr/st
Hyresavgifter för TENS
100 kr/månad
100 kr/kalendermånad
Ingår
Hyresavgift för CPAP/BIPAP 100 kr/kalendermånad
100 kr/månad/ 0 kr
Ingår
Glasögon (högst 0,3
500 kr
avståndsglas)
700 kr/glasögon
Ingår
Glasögon (högst 0,3 bifokala) 700 kr/glasögon
700 kr
Ingår
Glasögon 0-7 år
Bidrag 600 kr
(standardglas/ordination)
Ingen avgift
Bidrag 900 kr
Glasögon 0-7 år (RX- och
flerstyrkeglas/ordination)
Ingen avgift
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Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

HSN § 407

Internremiss: Förslag till egenavgifter för
hjälpmedel

HSN 2017/369
HSN-AU § 414

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

• Hälso- och sjukvårdsnämnden tillstyrker egenavgifter för hjälpmedel enligt tabell 1.
• Avgifterna gäller från och med 1 januari 2018.
• Konsekvenserna och modellen för hjälpmedel ska följas upp efter ett år.
• Hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar att lämna ett tillägg, enligt ordförande
Stefaan De Maeckers yrkande, till förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på
internremissen från regionstyrelseförvaltningen.
Sammanfattning

Nationellt finns olika modeller för egenavgifter för hjälpmedel, dels olika patientavgifter för den medicinska bedömningen/förskrivningsavgifter, och dels egenavgifter för hjälpmedlen.
Patientavgifter hanteras i särskild ordning för hälso- och sjukvårdsnämnden
respektive socialnämnden, med särskilda regelverk för högkostnadsskydd och
maxtaxa. Patientavgifter hanteras därmed inte i detta ärende.
Hjälpmedelskommittén har fastställt följande utgångspunkter för egenavgifter
1. Rättvist
2. Egenavgiften bör harmoniera med de övergripande prioriteringarna inom hälsooch sjukvård, och stödja god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen
(§ 26 hälso- och sjukvårdslagen). Detta oavsett hemsjukvård eller annan hälso- och
sjukvård.
3. Enkelt och begripligt
4. Särskild hänsyn skall tas till barn
5. Inte administrera bort pengar
6. Få incitament använda hjälpmedel och att återlämna/återanvända hjälpmedel
7. Ge intäkt till huvudmannen
Med ledning av dessa kriterier förordas egenavgifter enligt modell med dels fasta
avgifter för vissa hjälpmedel, och dels hyra för vissa hjälpmedel. Förslaget är
utarbetat i arbetsgrupp med representanter från socialförvaltningen, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och regionstyrelseförvaltningen.
Bedömning

Med ledning av redovisning ovan förordas en egenavgift. Stockholms läns landsting
(SLL) har en väl genomarbetad modell för prioriteringar, bedömningar och också
avgifter. Dessa uppfyller de kriterier som fastslagits som förutsättning för egenavgifter. Därför förordas avgiftsmodell med utgångspunkt från regionens befintliga
egenavgifter och avstämd med nivåer från framförallt SLL.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

De förändrade avgifterna beräknas öka intäkterna till regionen från ca 1,3 mkr till
2,2 mkr. Förslag till egenavgifter redovisas i tabell 1 i förvaltningens tjänsteskrivelse.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 28 augusti 2017
Ärendets behandling under mötet

Yvonne Skovshoved, ekonomichef, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar att hälso- och sjukvårdsnämnden lämnar
följande tillägg till förvaltningens tjänsteskrivelse som svar på internremissen från
regionstyrelseförvaltningen.
Hälso- och sjukvårdsnämnden tillstyrker egenavgifter för hjälpmedel enligt tabell 1,
men vill dock påtala att det är svårtutläst hur de 6 utgångspunkterna för egenavgifter,
med undantag för särskilda hänsyn till barn, har varit styrande i utformningen av
liggande förslag. Särskilt undrar nämnden på vilket sätt förslaget i mycket högre utsträckning ökar incitament till att använda/återlämna/återanvända hjälpmedel. Det
framgår inte heller hur nivån på en ny avgift för hörapparater kan motiveras som
rättvist, vilket nämnden upplever svårmotiverat utifrån detta perspektiv.
Ordföranden finner bifall till sina yrkanden.
Bakgrund HSN-AU § 414
Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet. Parallellt med införandet av de nya hjälpmedelsavgifterna kommer arbete inom hälso- och
sjukvårdsförvaltningen göras för att fler hjälpmedel ska lämnas tillbaka.
Yrkanden
Leif Dahlby (S) yrkar att:
• Konsekvenserna och modellen för hjälpmedel ska följas upp efter ett år.
Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut samt Leif
Dahlbys (S) tilläggsyrkande.
Ordföranden finner bifall till yrkandena.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden tillstyrker egenavgifter för hjälpmedel enligt tabell 1.
• Avgifterna gäller från och med 1 januari 2018.
• Konsekvenserna och modellen för hjälpmedel ska följas upp efter ett år.
Skickas till
Kerstin Lindgren, resursområdeschef hab/rehab
Bo Magnusson, regionstyrelseförvaltningen
Registrator-RS

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

HSN 2017/369
28 augusti 2017

Yvonne Skovshoved

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Internremiss: Förslag till egenavgifter för hjälpmedel
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås tillstyrka egenavgifter för hjälpmedel
enligt bilaga 1.

•

Avgifterna föreslås gälla från och med 1 januari 2018.

Sammanfattning

Nationellt finns olika modeller för egenavgifter för hjälpmedel, dels olika
patientavgifter för den medicinska bedömningen/förskrivningsavgifter, och dels
egenavgifter för hjälpmedlen.
Patientavgifter hanteras i särskild ordning för hälso- och sjukvårdsnämnden
respektive socialnämnden, med särskilda regelverk för högkostnadsskydd och
maxtaxa. Patientavgifter hanteras därmed inte i detta ärende.
Hjälpmedelskommittén har fastställt följande utgångspunkter för egenavgifter
1. Rättvist
Egenavgiften bör harmoniera med de övergripande prioriteringarna inom
hälso- och sjukvård, och stödja god hälsa och vård på lika villkor för hela
befolkningen(HSL § 26). Detta oavsett hemsjukvård eller annan hälso- och
sjukvård
2. Enkelt och begripligt
3. Särskild hänsyn skall tas till barn
4. Inte administrera bort pengar
5. Få incitament använda hjälpmedel och att återlämna/återanvända hjälpmedel
6. Ge intäkt till huvudmannen
Med ledning av dessa kriterier förordas egenavgifter enligt modell med dels fasta
avgifter för vissa hjälpmedel, och dels hyra för vissa hjälpmedel. Förslaget är
utarbetat i arbetsgrupp med representanter från SOF, HSF, och RSF. Modellen är
utformad med utgångspunkt från befintliga egenavgifter och avstämd med nivåer
från framförallt Stockholms läns landsting (SLL). Barn/ungdomar under 18 år betalar
ingen egenavgift, samma åldergräns som för patientavgifter. Avgiften för tyngdtäcken
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och ortopediska skor utgår från uppfattningen att avgift tas ut för hjälpmedel som
motsvarar produkter som även personer utan funktionsnedsättning har kostnader
för.
Intäkterna beräknas sammantaget öka från ca 1.1 mkr/år till ca 2 mkr/år. Rutiner för
avgiftshanteringen inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) beslutas inom
HSF. Eftersom hjälpmedelscentralen (HMC) berörs i princip enbart av
avgiftsförslaget via tyngdtäcken, bedöms hanteringen på HMC klaras inom befintliga
resurser.
Ärendebeskrivning

Sedan 2013 finns ett gemensamt regelverk med behovstrappa för huvuddelen av
hjälpmedel på Gotland. Det som återstår att samla är vissa specialhjälpmedel inom
hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Parallellt har arbete med egenavgifter diskuterats, både nationellt och på Gotland.
Nationell utblick visar på en spretig flora av avgifter i regioner/landsting och
kommuner i anslutning till hjälpmedel. De finns olika modeller med avgiftskataloger
och olika patientavgifter.
Utredning inom hjälpmedelsområdet SOU 2017:43

Staten har i olika omgångar påtalat det orimliga i dagens läge med olikheter, både vad
gäller avgifter och den enskildes möjligheter till delaktighet. Regeringen har 2015-1210 (Kommittédirektiv 2015:134) tillsatt särskild kommitté med uppdrag
•
•
•

Lämna förslag i syfta att öka likvärdigheten och minska skillnaderna i fråga om avgifter
och regelverk samt därvid se över frågan om nationell reglering och ett samlat
huvudmannaskap.
Utvärdera och analysera konsekvenserna med fritt val av hjälpmedel.
Redovisa för- och nackdelar med högkostnadsskydd och avgiftstak inom
hjälpmedelsområdet.

Utredningen presenterades i slutet av maj 2017 och berör flera olika perspektiv inom
hjälpmedelsområdet, bland annat olika avgifter. Avgifterna kan grovt kategoriseras i:
besöksavgifter, hjälpmedelsavgifter som är kopplade till ett specifikt hjälpmedel, och
serviceavgifter för reparationer m.m. Vad gäller hjälpmedelsavgift föreslår
utredningen att skäliga avgifter får tas ut för hjälpmedel av den som fyllt 18 men inte
av den som är 85 år och äldre. Det finns inget förslag till högkostnadsskydd för
hjälpmedel. Likaså är det utredningens mening skäligt att avgift tas ut för hjälpmedel
som motsvarar produkter som även personer utan funktionsnedsättning har
kostnader för, tex ortopediska skor. Med den föreslagna regleringen menar
utredningen att serviceavgifter inte skall anses tillåtna.
Aktuellt läge på Gotland

Hanteringen av hjälpmedel via HMC fördelas enligt nedanstående tabeller
Kostnad fördelad per förvaltning
OBS att kostnad per förvaltning är enligt den köp- och hyresmodell regionen
tillämpar.
SOF
HSF
ÖVR
2015
8 679 000
10 868 000
66 000
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9 220 000

13 620 000

60 782

Kostnad för inköp av nya hjälpmedel via HMC är 17 826 934 inklusive reservdelar,
förbrukningsmaterial, tillbehör och inkontinens för 2016
Antal förskrivningar av huvudhjälpmedel exkl inkontinens
SOF
2015
2 982
2016
3 092

HSF
2 987
3 338

Antal förskrivningar av huvudhjälpmedel inkl inkontinens
SOF
2015
7 130
2016
6 909

HSF
5 365
6 043

Fördelning av förskrivningar per åldrar 2016 är enligt följande
Radetiketter (huvudhjälpmedel)

Order antal order

41 Barn- och utbildningsförvaltningen

3

0-6 år

1

7-17 år

1

18-30 år
52 Socialförvaltningen

1
6 909

Okänd

1

0-6 år

1

7-17 år

7

18-30 år

21

31-55 år

150

56-64 år

270

65-74 år

812

75-199 år

5 647

82 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

6 043

Okänd

14

0-6 år

88

7-17 år

224

18-30 år

251

31-55 år

752

56-64 år

555

65-74 år

1 284

75-199 år

2 875

95 Externa kunder
7-17 år

886
4

18-30 år

9

31-55 år

53

56-64 år

32

65-74 år

178

75-199 år

610

Totalt

13 841
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Kostnader för hjälpmedel för HSF enl redovisning 2016
•

Via hjälpmedelscentralen HMC: 16 917 200

•

Övriga: 14 414 663
o Varav Olmed/ortopedtekniska: 8 834 395

•

Totalt: 31 331 863

För HSF köps hjälpmedel också direkt från leverantör av olika verksamheter på
lasarettet. Enligt bedömning finns det inte något effektivt sätt att få fram uppgifter på
antal förskrivningar och antal brukare etc, utöver det som hanteras via
hjälpmedelscentralen, då det går pappers-vägen. (via Olmed finns antalet beställda
produkter och pris). De redovisade kostnaderna för HSF inkluderar kostnad för
HMC enligt den betalmodell regionen tillämpar.
I princip alla hjälpmedel som avser SOF passerar HMC och finns med i redovisad
statistik.
Aktuella egenavgifter och bidrag för Region Gotland/HSF
Produkt
Ortopediska skor, vuxen (par)
Ortopediska skor, barn/ungdom t.o.m 17 år (par)
Ortoser (faktisk kostnad dock max egenavgiften)
Prefabricerade kompressionsstrumpor (st)
Hörapparater vuxen fr.o.m 18 år (faktisk kostnad
dock max bidragsbeloppet)
Glasögon (högst 0,3 avståndsglas)
Glasögon (högst 0,3 bifokala)
Glasögon 0-7 år (standardglas/ordination)
Glasögon 0-7 år (RX- och flerstyrkeglas/ordination)
CPAP

Bidrag

3000:-

600:900:-.

Egenavgift
600:400:300:100:500:700:100:-/månad

Aktuella egenavgifter för HSF ger för 2016 ungefär följande intäkt
•

hyra av Cpap: ca 600 personer ca 696 700 kronor per år

•

Ortoped:

•

Hörapparater: 66 200 kronor

•

Glasögon:

304 700 kronor
13 200 kronor

Sammantaget enligt redovisning var egenavgifterna inom hälso– och
sjukvårdsförvaltningen 2016 1 336 tkr.
Socialförvaltningens egenavgifter för 2016 är 0 kronor
Utöver dessa avgifter och bidrag finns särskild lag som innehåller bestämmelse om
landstingens skyldigheter att, under angiva förutsättningar, lämna bidrag upp till 800
kronor för glasögon och kontaktlinser till barn och unga mellan 8-19 år.
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Juridiska förutsättningar med avgifter.

•

•
•

Patientavgift eller besöksavgift, vilket ibland inom området hjälpmedel också
uttrycks som förskrivningsavgift. Allt inom ramen för patientavgift, inklusive
förskrivningsavgift, har samma högkostnadsskydd. Hjälpmedelsutredningen
anger genomgående begreppet ”patientbesök för behovsbedömning eller
förskrivning av hjälpmedel” där med förskrivning avses ”… att prova ut,
anpassa/specialanpassa och välja produkt, men också att informera, instruera
och träna samt följa upp och utvärdera funktion och nytta”, d.v.s. alla
moment som i princip kan vara aktuella. Besöksavgift berörs inte av detta
förslag, som gäller enbart hjälpmedelsavgifter.
Samma regler gäller för hemsjukvård, huvudmannen kan ta patientavgift, men
inom ramen för aktuellt regelverk för maxtaxa.
Alla avgifter som ligger för själva hjälpmedlet (full betalning eller viss
egenavgift etc) ligger utanför besöksavgiftsregelverket i övrigt. Sedan kan
hjälpmedelsavgift för hjälpmedlet samordnas med övrigt regelverk vad gäller
åldrar etc. För att undvika det som kan uppfattas som orimliga egenavgifter
kan det finnas särskilt högkostnadsskydd. Hjälpmedelsutredningen
konstaterar att alla landsting tar ut någon form av hjälpmedelsavgift, men
utredningen uttrycker också att det inte finns något entydigt lagstöd för att ta
ut hjälpmedelsavgifter idag. Hjälpmedelsutredningen föreslår att sådant
lagstöd för hjälpmedelsavgifter införs. Vidare föreslår
hjälpmedelsutredningen att serviceavgifter skall förbjudas.

Jämförelser med andra

Regioner eftersträvar oftast gemensam hantering kring hjälpmedel med kommunerna
i regionen, med samordnade regelverk och samordnade avgifter på hjälpmedlen.
Däremot har regioner och kommuner oftast olika regelverk för patientavgifter med
olika högkostnadsskydd/maxtaxa.
Många regioner har avgiftskataloger med samlad riktning att vissa grupper av
hjälpmedel har egenavgifter, vanligen syn, hör och ortopedtekniska hjälpmedel.
Västerbotten har fört ett principiellt resonemang om kriterier för hjälpmedel och
egenansvar mm. De har efter revidering 2015 egenavgifter i begränsad omfattning.
Exempel på lösningar redovisas nedan:
•

Västerbotten (inkl vissa kommuner): Västerbotten

•

Jönköping (inkl kommuner) http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=42876

•

Halland inkl kommuner: Kryckkäppar 70:-/st och TENS 100:-/månad
(inkluderat i högkostnadsskydd)

•

Stockholms läns landsting (SLL)
avgift inkl högkostnadsskydd: avgift inkl högkostnadsskydd
korttidsförskrivning: Korttidsförskrivning
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egenvård: Egenvård
behandlingshjälpmedel: behandlingshjälpmedel
Utgångspunkter för egenavgifter på Gotland

1. Rättvist
Egenavgiften bör harmoniera med de övergripande prioriteringarna inom
hälso- och sjukvård, och stödja god hälsa och vård på lika villkor för hela
befolkningen(HSL § 26). Detta oavsett hemsjukvård eller annan hälsooch sjukvård.
2. Enkelt och begripligt
3. Särskild hänsyn till barn
4. Inte administrera bort pengar
5. Få incitament använda hjälpmedel/återlämna/återanvända hjälpmedel
6. Ge intäkt till huvudmannen.
Förslag val av modell för egenavgifter

1. Samla alla hjälpmedelsområden i gemensamt system
a. För att uppfylla punkterna 1-2 ovan måste HSF forcera arbetet med
att sammanföra hjälpmedel via Sesam eller via annan överblickbar
metod.
2. Patientavgifter
a. Regelverk för besöks/patientavgifter finns inom både inom SOF och
HSF och patientavgift bör hanteras i annan särskild ordning i
samband med patientavgiftsbeslut, och inte inom ramen för
egenavgifter för hjälpmedel. Flera kommuner (Malmö stad, Kalmar,
Kristianstad, Skellefteå mfl) anger i sina regelverk att avgift tas ut för
insats vid utprovning etc av hjälpmedel, medan det är gratis hos andra
(Västerås mfl).
3. Hjälpmedelsavgift
Med utgångspunkt från uppdraget att ta fram avgifter inom
hjälpmedelsområdet blir slutsatsen att avgift skall tas ut för själva
hjälpmedlet/produkten. Förslag till beslut innehåller inte någon form av
serviceavgifter.
4. Val av modell för egenavgift
Diskussion enligt modell från Västerbotten om egenavgifter är principiellt
tilltalande, men deras egenavgifter beräknas medföra begränsade intäkter.
Det finns regioner, utöver Västerbotten, som har liten omfattning på
egenavgifter på hjälpmedel. Region Halland inkl ingående kommuner har
avgifter enbart för köp av kryckkäppar samt för hyra av TENS-apparater
(smärtlindring).
Stockholms läns landsting har en tydlig policy som redovisar vilka principer
som styr hjälpmedelsverksamheten och därtill ett beslutsstöd som stöd för
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förskrivare. Dessutom då tydlig, sammanhållen och förhållandevis enkel
hjälpmedelguide inkl avgifter.
Med ledning av punkterna ovan under Utgångspunkter för egenavgifter på
Gotland så blir resultatet en avgiftsmodell både fasta avgifter för särskilda
hjälpmedel och hyra för vissa hjälpmedel. Förslaget har också anpassats till
hjälpmedelsutredningens förslag att serviceavgifter förbjuds, d.v.s. regionens
regelverk innehåller inga serviceavgifter. Likaså föreslås att avgifter tillåts
endast för personer över 18 år, undantaget personkretsen för LSS.
Förslag till egenavgifter och bidrag för hjälpmedel inom Region Gotland

Med ledning av vad som anförts ovan föreslås egenavgifter för hjälpmedel enligt
följande tabell, som också redovisas som bilaga 1 (för jämförelse med aktuella
avgifter och bidrag hänvisas till bilaga 2).
Hjälpmedel

Kryckkäppar (2st)
Tyngdtäcke
Hörapparater
Ortopediska skor, vuxna över 18
år
Stöd- och kompressionsstrumpor
Ortoser

Förslag till avgift
Avgiftsbefrielse för barn och
unga under 18 år och
personkretsen enligt LSS
100 kr engångskostnad
600 kr/tyngdtäcke
600 kr/öra
1000 kr/par
150 kr/arm/ben 300 kr/par
Faktisk kostnad, dock max 300
kr/st

Hyresavgifter för TENShjälpmedel.
100 kr/kalendermånad
Hyresavgift för CPAP/BIPAP
100 kr/kalendermånad
Glasögon (högst 0,3 avståndsglas)
Glasögon (högst 0,3 bifokala)
800 kr/glasögon
Genomgående blir hjälpmedel för barn och unga upp 18 år avgiftsfria, även
ortopediska skor.
Avgift införs för kryckkäppar, tyngdtäcken och TENS-apparat.
Bidrag till hörapparat ändras till egenavgift.
Bidrag till glasögon för barn och unga mellan 8 och 19 år regleras särskilt genom
lagstiftning (SFS 2016:35).

Bedömning

Med ledning av redovisning ovan förordas en egenavgift. Eftersom Stockholms läns
landsting har en väl genomarbetad modell för prioriteringar, bedömningar och också
avgifter, som uppfyller de kriterier som fastslagits som förutsättning för egenavgifter,
förordas avgiftsmodell med utgångspunkt från regionens befintliga egenavgifter och
avstämd med nivåer från framförallt Stockholms läns landsting (SLL).
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Förslaget innebär att hyra på TENS-apparater och engångsavgift för tyngdtäcken
samt engångskostnad för kryckkäppar på 100kr införs, samt att vissa befintliga
avgifter justeras eller tas bort.
De förändrade avgifterna beräknas öka intäkterna till regionen från ca 1,3 mkr till
2,2 mkr.
Förslaget bedöms vara könsneutralt och hänsyn är taget till barnperspektivet genom
att barn och ungdomar under 18 år är undantagna egenavgifter.
Stockholms hantering av hjälpmedel ansluter till Region Gotlands principiella lösning
med regelverk/behovstrappa för hjälpmedelshanteringen, så
regelverket/behovstrappan bedöms inte behöva omarbetas, möjligen anpassas i delar.
I mån av tillgång tillhandahåller verksamheterna i Stockholm läns landsting vissa
hjälpmedel via korttidshyra. Region Gotland har genomfört arbete med prioritering
av hjälpmedel och hjälpmedelskostnader och då tagit bort alternativet med
korttidshyra. Likaså finns inom SLL möjligheten till fritt val av hjälpmedel för vissa
hjälpmedel inom området rörelse, syn och hörsel. Detta tillämpas inte på Gotland.
För inkontinens gäller högkostnadsskyddet för sjukvård.
Egenavgifterna för hjälpmedel som sköts via hjälpmedelscentralen hanteras i
hjälpmedelssystemet Sesam, övriga egenavgifter hanteras via respektive verksamhet.
Konsekvenserna och modellen som sådan bör följas upp efter lämplig tid (1år).
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Kerstin Lindgren, resursområdeschef
Bo Magnusson, regionstyrelseförvaltningen
Registrator-RS
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Bilaga 1 Förslag till egenavgifter
Hjälpmedel

Förslag till avgift
Avgiftsbefrielse för barn och
unga under 18 år
Kryckkäppar (2st)
100 kr engångskostnad
Tyngdtäcke
600 kr/tyngdtäcke
Hörapparater
600 kr/öra
Ortopediska skor, vuxna över 18 år 1000 kr/par
Stöd- och kompressionsstrumpor
150 kr/arm/ben 300 kr/par
Ortoser
Faktisk kostnad, dock max 300
kr/st
Hyresavgifter för TENS-hjälpmedel. 100 kr/kalendermånad
Hyresavgift för CPAP/BIPAP
100 kr/kalendermånad
Glasögon (högst 0,3 avståndsglas)
Glasögon (högst 0,3 bifokala)
700 kr/glasögon

Tjänsteskrivelse
HSN 2017/369

Högkostnadsskydd
2000 kr/12månadersperiod
Ingår
Nej
Ingår
Nej
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår

Bilaga 2 Aktuella avgifter och bidrag, inkl förslag till avgifter
HögkostnadsFörslag avgift
skydd 2000 kr
Avgiftsbefrielse för barn /12Hjälpmedel
och unga under 18 år
månadersperiod Aktuell avgift
Kryckkäppar (2st)
0 kr
100 kr engångskostnad
Ingår
Tyngdtäcke
0 kr
600 kr/tyngdtäcke
Nej
Bidrag 3000 kr/öra
från och med 18 år
(faktisk kostnad,
Hörapparater
600 kr egenavgift/öra
Ingår
dock maxbelopp)
Ortopediska skor, vuxna
600 kr/par
1000 kr/par
Nej
Ortopediska skor, barn under
400 kr/par
18 år
Ingen avgift
150 kr/arm/ben 300
100 kr/prefabricerat
Stöd ochkr/par
st, 200 för tröja eller
kompressionsstrumpor
Ingår
byxa
Faktisk kostnad, dock
Faktisk kostnad,
Ortoser
max 300 kr/st
Ingår
dock max 300 kr/st
Hyresavgifter för TENS
100 kr/månad
100 kr/kalendermånad
Ingår
Hyresavgift för CPAP/BIPAP 100 kr/kalendermånad
100 kr/månad/ 0 kr
Ingår
Glasögon (högst 0,3
500 kr
avståndsglas)
700 kr/glasögon
Ingår
Glasögon (högst 0,3 bifokala) 700 kr/glasögon
700 kr
Ingår
Glasögon 0-7 år
Bidrag 600 kr
(standardglas/ordination)
Ingen avgift
Bidrag 900 kr
Glasögon 0-7 år (RX- och
flerstyrkeglas/ordination)
Ingen avgift
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Cecilia Berg

Socialnämnden

Internremiss: Förslag till egenavgifter för hjälpmedel
Förslag till beslut

•

Socialnämnden föreslås tillstyrka egenavgifter för hjälpmedel enligt bilaga 1.

•

Avgifterna föreslås gälla från och med 1 januari 2018.

Sammanfattning

Nationellt finns olika modeller för egenavgifter för hjälpmedel, dels olika
patientavgifter för den medicinska bedömningen/förskrivningsavgifter, och dels
egenavgifter för hjälpmedlen.
Patientavgifter hanteras i särskild ordning för hälso- och sjukvårdsnämnden
respektive socialnämnden, med särskilda regelverk för högkostnadsskydd och
maxtaxa. Patientavgifter hanteras därmed inte i detta ärende.
Hjälpmedelskommittén har fastställt följande utgångspunkter för egenavgifter
1. Rättvist
Egenavgiften bör harmoniera med de övergripande prioriteringarna inom
hälso- och sjukvård, och stödja god hälsa och vård på lika villkor för hela
befolkningen(HSL § 26). Detta oavsett hemsjukvård eller annan hälso- och
sjukvård
2. Enkelt och begripligt
3. Särskild hänsyn skall tas till barn
4. Inte administrera bort pengar
5. Få incitament använda hjälpmedel och att återlämna/återanvända hjälpmedel
6. Ge intäkt till huvudmannen
Med ledning av dessa kriterier förordas egenavgifter enligt modell med dels fasta
avgifter för vissa hjälpmedel, och dels hyra för vissa hjälpmedel. Förslaget är
utarbetat i arbetsgrupp med representanter från SOF, HSF, och RSF. Modellen är
utformad med utgångspunkt från befintliga egenavgifter och avstämd med nivåer
från framförallt Stockholms läns landsting (SLL). Barn/ungdomar under 18 år betalar
ingen egenavgift, samma åldergräns som för patientavgifter. Avgiften för tyngdtäcken
och ortopediska skor utgår från uppfattningen att avgift tas ut för hjälpmedel som
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motsvarar produkter som även personer utan funktionsnedsättning har kostnader
för.
Intäkterna beräknas sammantaget öka från ca 1.1 mkr/år till ca 2 mkr/år. Rutiner för
avgiftshanteringen inom hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF) beslutas inom
HSF. Eftersom hjälpmedelscentralen (HMC) berörs i princip enbart av
avgiftsförslaget via tyngdtäcken, bedöms hanteringen på HMC klaras inom befintliga
resurser.
Ärendebeskrivning

Sedan 2013 finns ett gemensamt regelverk med behovstrappa för huvuddelen av
hjälpmedel på Gotland. Det som återstår att samla är vissa specialhjälpmedel inom
hälso- och sjukvårdsförvaltningen.
Parallellt har arbete med egenavgifter diskuterats, både nationellt och på Gotland.
Nationell utblick visar på en spretig flora av avgifter i regioner/landsting och
kommuner i anslutning till hjälpmedel. De finns olika modeller med avgiftskataloger
och olika patientavgifter.
Utredning inom hjälpmedelsområdet SOU 2017:43

Staten har i olika omgångar påtalat det orimliga i dagens läge med olikheter, både vad
gäller avgifter och den enskildes möjligheter till delaktighet. Regeringen har 2015-1210 (Kommittédirektiv 2015:134) tillsatt särskild kommitté med uppdrag
•
•
•

Lämna förslag i syfta att öka likvärdigheten och minska skillnaderna i fråga om avgifter
och regelverk samt därvid se över frågan om nationell reglering och ett samlat
huvudmannaskap.
Utvärdera och analysera konsekvenserna med fritt val av hjälpmedel.
Redovisa för- och nackdelar med högkostnadsskydd och avgiftstak inom
hjälpmedelsområdet.

Utredningen presenterades i slutet av maj 2017 och berör flera olika perspektiv inom
hjälpmedelsområdet, bland annat olika avgifter. Avgifterna kan grovt kategoriseras i:
besöksavgifter, hjälpmedelsavgifter som är kopplade till ett specifikt hjälpmedel, och
serviceavgifter för reparationer m.m. Vad gäller hjälpmedelsavgift föreslår
utredningen att skäliga avgifter får tas ut för hjälpmedel av den som fyllt 18 men inte
av den som är 85 år och äldre. Det finns inget förslag till högkostnadsskydd för
hjälpmedel. Likaså är det utredningens mening skäligt att avgift tas ut för hjälpmedel
som motsvarar produkter som även personer utan funktionsnedsättning har
kostnader för, tex ortopediska skor. Med den föreslagna regleringen menar
utredningen att serviceavgifter inte skall anses tillåtna.
Aktuellt läge på Gotland

Hanteringen av hjälpmedel via HMC fördelas enligt nedanstående tabeller
Kostnad fördelad per förvaltning
OBS att kostnad per förvaltning är enligt den köp- och hyresmodell regionen
tillämpar.
SOF
HSF
ÖVR
2015
8 679 000
10 868 000
66 000
2016
9 220 000
13 620 000
60 782
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Kostnad för inköp av nya hjälpmedel via HMC är 17 826 934 inklusive reservdelar,
förbrukningsmaterial, tillbehör och inkontinens för 2016
Antal förskrivningar av huvudhjälpmedel exkl inkontinens
SOF
2015
2 982
2016
3 092

HSF
2 987
3 338

Antal förskrivningar av huvudhjälpmedel inkl inkontinens
SOF
2015
7 130
2016
6 909

HSF
5 365
6 043

Fördelning av förskrivningar per åldrar 2016 är enligt följande
Radetiketter (huvudhjälpmedel)

Order antal order

41 Barn- och utbildningsförvaltningen

3

0-6 år

1

7-17 år

1

18-30 år

1

52 Socialförvaltningen

6 909

Okänd

1

0-6 år

1

7-17 år

7

18-30 år

21

31-55 år

150

56-64 år

270

65-74 år

812

75-199 år

5 647

82 Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

6 043

Okänd

14

0-6 år

88

7-17 år

224

18-30 år

251

31-55 år

752

56-64 år

555

65-74 år

1 284

75-199 år

2 875

95 Externa kunder

886

7-17 år

4

18-30 år

9

31-55 år

53

56-64 år

32

65-74 år

178

75-199 år

610

Totalt

13 841
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Kostnader för hjälpmedel för HSF enl redovisning 2016
•

Via hjälpmedelscentralen HMC: 16 917 200

•

Övriga: 14 414 663
o Varav Olmed/ortopedtekniska: 8 834 395

•

Totalt: 31 331 863

För HSF köps hjälpmedel också direkt från leverantör av olika verksamheter på
lasarettet. Enligt bedömning finns det inte något effektivt sätt att få fram uppgifter på
antal förskrivningar och antal brukare etc, utöver det som hanteras via
hjälpmedelscentralen, då det går pappers-vägen. (via Olmed finns antalet beställda
produkter och pris). De redovisade kostnaderna för HSF inkluderar kostnad för
HMC enligt den betalmodell regionen tillämpar.
I princip alla hjälpmedel som avser SOF passerar HMC och finns med i redovisad
statistik.
Aktuella egenavgifter och bidrag för Region Gotland/HSF
Produkt
Ortopediska skor, vuxen (par)
Ortopediska skor, barn/ungdom t.o.m 17 år (par)
Ortoser (faktisk kostnad dock max egenavgiften)
Prefabricerade kompressionsstrumpor (st)
Hörapparater vuxen fr.o.m 18 år (faktisk kostnad
dock max bidragsbeloppet)
Glasögon (högst 0,3 avståndsglas)
Glasögon (högst 0,3 bifokala)
Glasögon 0-7 år (standardglas/ordination)
Glasögon 0-7 år (RX- och
flerstyrkeglas/ordination)
CPAP

Bidrag

3000:-

600:900:-.

Egenavgift
600:400:300:100:500:700:-

100:-/månad

Aktuella egenavgifter för HSF ger för 2016 ungefär följande intäkt
•

hyra av Cpap: ca 600 personer ca 696 700 kronor per år

•

Ortoped:

•

Hörapparater: 66 200 kronor

•

Glasögon:

304 700 kronor
13 200 kronor

Sammantaget enligt redovisning var egenavgifterna inom hälso– och
sjukvårdsförvaltningen 2016 1 336 tkr.
Socialförvaltningens egenavgifter för 2016 är 0 kronor
Utöver dessa avgifter och bidrag finns särskild lag som innehåller bestämmelse om
landstingens skyldigheter att, under angiva förutsättningar, lämna bidrag upp till 800
kronor för glasögon och kontaktlinser till barn och unga mellan 8-19 år.
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Juridiska förutsättningar med avgifter.

•

•
•

Patientavgift eller besöksavgift, vilket ibland inom området hjälpmedel också
uttrycks som förskrivningsavgift. Allt inom ramen för patientavgift, inklusive
förskrivningsavgift, har samma högkostnadsskydd. Hjälpmedelsutredningen
anger genomgående begreppet ”patientbesök för behovsbedömning eller
förskrivning av hjälpmedel” där med förskrivning avses ”… att prova ut,
anpassa/specialanpassa och välja produkt, men också att informera, instruera
och träna samt följa upp och utvärdera funktion och nytta”, d.v.s. alla
moment som i princip kan vara aktuella. Besöksavgift berörs inte av detta
förslag, som gäller enbart hjälpmedelsavgifter.
Samma regler gäller för hemsjukvård, huvudmannen kan ta patientavgift, men
inom ramen för aktuellt regelverk för maxtaxa.
Alla avgifter som ligger för själva hjälpmedlet (full betalning eller viss
egenavgift etc) ligger utanför besöksavgiftsregelverket i övrigt. Sedan kan
hjälpmedelsavgift för hjälpmedlet samordnas med övrigt regelverk vad gäller
åldrar etc. För att undvika det som kan uppfattas som orimliga egenavgifter
kan det finnas särskilt högkostnadsskydd. Hjälpmedelsutredningen
konstaterar att alla landsting tar ut någon form av hjälpmedelsavgift, men
utredningen uttrycker också att det inte finns något entydigt lagstöd för att ta
ut hjälpmedelsavgifter idag. Hjälpmedelsutredningen föreslår att sådant
lagstöd för hjälpmedelsavgifter införs. Vidare föreslår
hjälpmedelsutredningen att serviceavgifter skall förbjudas.

Jämförelser med andra

Regioner eftersträvar oftast gemensam hantering kring hjälpmedel med kommunerna
i regionen, med samordnade regelverk och samordnade avgifter på hjälpmedlen.
Däremot har regioner och kommuner oftast olika regelverk för patientavgifter med
olika högkostnadsskydd/maxtaxa.
Många regioner har avgiftskataloger med samlad riktning att vissa grupper av
hjälpmedel har egenavgifter, vanligen syn, hör och ortopedtekniska hjälpmedel.
Västerbotten har fört ett principiellt resonemang om kriterier för hjälpmedel och
egenansvar mm. De har efter revidering 2015 egenavgifter i begränsad omfattning.
Exempel på lösningar redovisas nedan:
•

Västerbotten (inkl vissa kommuner): Västerbotten

•

Jönköping (inkl kommuner) http://plus.rjl.se/infopage.jsf?nodeId=42876

•

Halland inkl kommuner: Kryckkäppar 70:-/st och TENS 100:-/månad
(inkluderat i högkostnadsskydd)

•

Stockholms läns landsting (SLL)
avgift inkl högkostnadsskydd: avgift inkl högkostnadsskydd
korttidsförskrivning: Korttidsförskrivning
5 (9)

Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2017/288

egenvård: Egenvård
behandlingshjälpmedel: behandlingshjälpmedel
Utgångspunkter för egenavgifter på Gotland

1. Rättvist
Egenavgiften bör harmoniera med de övergripande prioriteringarna inom
hälso- och sjukvård, och stödja god hälsa och vård på lika villkor för hela
befolkningen(HSL § 26). Detta oavsett hemsjukvård eller annan hälsooch sjukvård.
2. Enkelt och begripligt
3. Särskild hänsyn till barn
4. Inte administrera bort pengar
5. Få incitament använda hjälpmedel/återlämna/återanvända hjälpmedel
6. Ge intäkt till huvudmannen.
Förslag val av modell för egenavgifter

1. Samla alla hjälpmedelsområden i gemensamt system
a. För att uppfylla punkterna 1-2 ovan måste HSF forcera arbetet med
att sammanföra hjälpmedel via Sesam eller via annan överblickbar
metod.
2. Patientavgifter
a. Regelverk för besöks/patientavgifter finns inom både inom SOF och
HSF och patientavgift bör hanteras i annan särskild ordning i
samband med patientavgiftsbeslut, och inte inom ramen för
egenavgifter för hjälpmedel. Flera kommuner (Malmö stad, Kalmar,
Kristianstad, Skellefteå mfl) anger i sina regelverk att avgift tas ut för
insats vid utprovning etc av hjälpmedel, medan det är gratis hos andra
(Västerås mfl).
3. Hjälpmedelsavgift
Med utgångspunkt från uppdraget att ta fram avgifter inom
hjälpmedelsområdet blir slutsatsen att avgift skall tas ut för själva
hjälpmedlet/produkten. Förslag till beslut innehåller inte någon form av
serviceavgifter.
4. Val av modell för egenavgift
Diskussion enligt modell från Västerbotten om egenavgifter är principiellt
tilltalande, men deras egenavgifter beräknas medföra begränsade intäkter.
Det finns regioner, utöver Västerbotten, som har liten omfattning på
egenavgifter på hjälpmedel. Region Halland inkl ingående kommuner har
avgifter enbart för köp av kryckkäppar samt för hyra av TENS-apparater
(smärtlindring).
Stockholms läns landsting har en tydlig policy som redovisar vilka principer
som styr hjälpmedelsverksamheten och därtill ett beslutsstöd som stöd för
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förskrivare. Dessutom då tydlig, sammanhållen och förhållandevis enkel
hjälpmedelguide inkl avgifter.
Med ledning av punkterna ovan under Utgångspunkter för egenavgifter på
Gotland så blir resultatet en avgiftsmodell både fasta avgifter för särskilda
hjälpmedel och hyra för vissa hjälpmedel. Förslaget har också anpassats till
hjälpmedelsutredningens förslag att serviceavgifter förbjuds, d.v.s. regionens
regelverk innehåller inga serviceavgifter. Likaså föreslås att avgifter tillåts
endast för personer över 18 år, undantaget personkretsen för LSS.
Förslag till egenavgifter och bidrag för hjälpmedel inom Region Gotland

Med ledning av vad som anförts ovan föreslås egenavgifter för hjälpmedel enligt
följande tabell, som också redovisas som bilaga 1 (för jämförelse med aktuella
avgifter och bidrag hänvisas till bilaga 2).
Hjälpmedel

Kryckkäppar (2st)
Tyngdtäcke
Hörapparater
Ortopediska skor, vuxna över 18
år
Stöd- och kompressionsstrumpor
Ortoser

Förslag till avgift
Avgiftsbefrielse för barn och
unga under 18 år och
personkretsen enligt LSS
100 kr engångskostnad
600 kr/tyngdtäcke
600 kr/öra
1000 kr/par
150 kr/arm/ben 300 kr/par
Faktisk kostnad, dock max 300
kr/st

Hyresavgifter för TENShjälpmedel.
100 kr/kalendermånad
Hyresavgift för CPAP/BIPAP
100 kr/kalendermånad
Glasögon (högst 0,3 avståndsglas)
Glasögon (högst 0,3 bifokala)
800 kr/glasögon
Genomgående blir hjälpmedel för barn och unga upp 18 år avgiftsfria, även
ortopediska skor.
Avgift införs för kryckkäppar, tyngdtäcken och TENS-apparat.
Bidrag till hörapparat ändras till egenavgift.
Bidrag till glasögon för barn och unga mellan 8 och 19 år regleras särskilt genom
lagstiftning (SFS 2016:35).

Bedömning

Med ledning av redovisning ovan förordas en egenavgift. Eftersom Stockholms läns
landsting har en väl genomarbetad modell för prioriteringar, bedömningar och också
avgifter, som uppfyller de kriterier som fastslagits som förutsättning för egenavgifter,
förordas avgiftsmodell med utgångspunkt från regionens befintliga egenavgifter och
avstämd med nivåer från framförallt Stockholms läns landsting (SLL).
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Socialförvaltningen
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Tjänsteskrivelse
SON 2017/288

Förslaget innebär att hyra på TENS-apparater och engångsavgift för tyngdtäcken
samt engångskostnad för kryckkäppar på 100kr införs, samt att vissa befintliga
avgifter justeras eller tas bort.
De förändrade avgifterna beräknas öka intäkterna till regionen från ca 1,3 mkr till
2,2 mkr.
Förslaget bedöms vara könsneutralt och hänsyn är taget till barnperspektivet genom
att barn och ungdomar under 18 år är undantagna egenavgifter.
Stockholms hantering av hjälpmedel ansluter till Region Gotlands principiella lösning
med regelverk/behovstrappa för hjälpmedelshanteringen, så
regelverket/behovstrappan bedöms inte behöva omarbetas, möjligen anpassas i delar.
I mån av tillgång tillhandahåller verksamheterna i Stockholm läns landsting vissa
hjälpmedel via korttidshyra. Region Gotland har genomfört arbete med prioritering
av hjälpmedel och hjälpmedelskostnader och då tagit bort alternativet med
korttidshyra. Likaså finns inom SLL möjligheten till fritt val av hjälpmedel för vissa
hjälpmedel inom området rörelse, syn och hörsel. Detta tillämpas inte på Gotland.
För inkontinens gäller högkostnadsskyddet för sjukvård.
Egenavgifterna för hjälpmedel som sköts via hjälpmedelscentralen hanteras i
hjälpmedelssystemet Sesam, övriga egenavgifter hanteras via respektive verksamhet.
Konsekvenserna och modellen som sådan bör följas upp efter lämplig tid (1år).
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Regiondirektör
Skickas till
Lena Andreasson, avdelningschef hemsjukvården
Anna-Lena Gutedal, ekonomichef
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
SON 2017/288

Bilaga 1 Förslag till egenavgifter
Hjälpmedel

Förslag till avgift
Avgiftsbefrielse för barn och
unga under 18 år
Kryckkäppar (2st)
100 kr engångskostnad
Tyngdtäcke
600 kr/tyngdtäcke
Hörapparater
600 kr/öra
Ortopediska skor, vuxna över 18 år 1000 kr/par
Stöd- och kompressionsstrumpor
150 kr/arm/ben 300 kr/par
Ortoser
Faktisk kostnad, dock max 300
kr/st
Hyresavgifter för TENS-hjälpmedel. 100 kr/kalendermånad
Hyresavgift för CPAP/BIPAP
100 kr/kalendermånad
Glasögon (högst 0,3 avståndsglas)
Glasögon (högst 0,3 bifokala)
700 kr/glasögon

Högkostnadsskydd
2000 kr/12månadersperiod
Ingår
Nej
Ingår
Nej
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår
Ingår

Bilaga 2 Aktuella avgifter och bidrag, inkl förslag till avgifter
HögkostnadsFörslag avgift
skydd 2000 kr
Avgiftsbefrielse för barn /12Hjälpmedel
och unga under 18 år
månadersperiod Aktuell avgift
Kryckkäppar (2st)
0 kr
100 kr engångskostnad
Ingår
Tyngdtäcke
0 kr
600 kr/tyngdtäcke
Nej
Bidrag 3000 kr/öra
från och med 18 år
(faktisk kostnad,
Hörapparater
600 kr egenavgift/öra
Ingår
dock maxbelopp)
Ortopediska skor, vuxna
600 kr/par
1000 kr/par
Nej
Ortopediska skor, barn under
400 kr/par
18 år
Ingen avgift
150 kr/arm/ben 300
100 kr/prefabricerat
Stöd ochkr/par
st, 200 för tröja eller
kompressionsstrumpor
Ingår
byxa
Faktisk kostnad, dock
Faktisk kostnad,
Ortoser
max 300 kr/st
Ingår
dock max 300 kr/st
Hyresavgifter för TENS
100 kr/månad
100 kr/kalendermånad
Ingår
Hyresavgift för CPAP/BIPAP 100 kr/kalendermånad
100 kr/månad/ 0 kr
Ingår
Glasögon (högst 0,3
500 kr
avståndsglas)
700 kr/glasögon
Ingår
Glasögon (högst 0,3 bifokala) 700 kr/glasögon
700 kr
Ingår
Glasögon 0-7 år
Bidrag 600 kr
(standardglas/ordination)
Ingen avgift
Bidrag 900 kr
Glasögon 0-7 år (RX- och
flerstyrkeglas/ordination)
Ingen avgift
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Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

SON § 118

Intern remiss - Egenavgifter för hjälpmedel inom
Region Gotland

SON 2017/288
SON/AU § 54

Socialnämndens beslut

• Socialnämnden tillstyrker egenavgifter för hjälpmedel enligt tabell 1.
• Avgifterna gäller från och med 1 januari 2018.
• Paragrafen förklaras omedelbart justerad.

Sammanfattning

Nationellt finns olika modeller för egenavgifter för hjälpmedel, dels olika
patientavgifter för den medicinska bedömningen/förskrivningsavgifter, och dels
egenavgifter för hjälpmedlen.
Patientavgifter hanteras i särskild ordning för hälso- och sjukvårdsnämnden
respektive socialnämnden, med särskilda regelverk för högkostnadsskydd och
maxtaxa. Patientavgifter hanteras därmed inte i detta ärende.
Hjälpmedelskommittén har fastställt ett antal utgångspunkter för egenavgifter:
1. Rättvist
2. Egenavgiften bör harmoniera med de övergripande prioriteringarna inom hälsooch sjukvård, och stödja god hälsa och vård på lika villkor för hela befolkningen
(HSL § 26). Detta oavsett hemsjukvård eller annan hälso- och sjukvård.
3. Enkelt och begripligt
4. Särskild hänsyn skall tas till barn
5. Inte administrera bort pengar
6. Få incitament använda hjälpmedel och att återlämna/återanvända hjälpmedel
7. Ge intäkt till huvudmannen
Med ledning av dessa kriterier förordas egenavgifter enligt en modell med dels fasta
avgifter för vissa hjälpmedel och dels hyra för vissa hjälpmedel. Förslaget är utarbetat
i en arbetsgrupp med representanter från socialförvaltningen, hälso - och
sjukvårdsförvaltningen, och regionstyrelseförvaltningen.
Bedömning

Med ledning av redovisningen ovan förordas en egenavgift. Eftersom Stockholms
läns landsting (SLL) har en väl genomarbetad modell för prioriteringar, bedömningar
och också avgifter, som uppfyller de kriterier som fastslagits som förutsättning för
egenavgifter, förordas en avgiftsmodell med utgångspunkt från regionens befintliga
egenavgifter och avstämd med nivåer från framförallt SLL.
De förändrade avgifterna beräknas öka intäkterna till regionen från ca 1,3 mkr till
2,2 mkr. Egenavgifter redovisas i tabell 1.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Socialnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

Tabell 1 Egenavgifter
Hjälpmedel

Förslag till avgift
Avgiftsbefrielse för barn och
unga under 18 år

Högkostnadsskydd
2000 kr/12månadersperiod

Kryckkäppar (2st)

100 kr engångskostnad

Ingår

Tyngdtäcke

600 kr/tyngdtäcke

Nej

Hörapparater

600 kr/öra

Ingår

Ortopediska skor, vuxna över 18 år 1000 kr/par

Nej

Stöd- och kompressionsstrumpor

150 kr/arm/ben 300 kr/par

Ingår

Ortoser

Faktisk kostnad, dock max 300
kr/st
Ingår

Hyresavgifter för TENS-hjälpmedel. 100 kr/kalendermånad

Ingår

Hyresavgift för CPAP/BIPAP

100 kr/kalendermånad

Ingår

Glasögon (högst 0,3 avståndsglas)
Glasögon (högst 0,3 bifokala)

700 kr/glasögon

Ingår

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 21 augusti 2017.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör presenterar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt förvaltningens förslag.
Skickas till
Lena Andreasson, avdelningschef hemsjukvården
Anna-Lena Gutedal, ekonomichef

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2012/222
16 oktober 2017

Bo Magnusson

Regionstyrelsen

Regelverk för hjälpmedel
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen föreslås besluta att fastställa regelverk för hjälpmedel enligt
Region Gotlands hjälpmedelsguides behovstrappa och allmänna anvisningar.

Sammanfattning

Region Gotland införde nytt system för hjälpmedelsverksamheten 2013, och det
pågår ännu arbete för att samla alla hjälpmedel och verksamhetsområden i systemet.
Samtidigt moderniserades regelverket till att utgå från behov istället för produkter
Det nya regelverket består, utöver tidigare fastställd hjälpmedelspolicy, av två delar;
allmänna anvisningar och produktområden. Produktområden har översatts till en så
kallad behovstrappa. Eftersom regelverket berör flera nämnder är det regionstyrelsen
som fastställer regelverket.
Förslaget har utformats tillsammans med företrädare för berörda förvaltningar och
har sedan varit på remiss till berörda nämnder, som samtliga tillstyrker förslaget.
Ärendebeskrivning

Regionfullmäktige beslutade 2012-12-17 att fastställa en hjälpmedelspolicy för Region
Gotland och att regionstyrelsen skulle fastslå ett regelverk för hjälpmedel inom
Region Gotland.
Arbete med nytt regelverk startade 2013-04-01 med avgränsning i ett Delprojekt 1 till
de områden som ingick i det gamla regelverket.
I delprojekt 1 revideras befintligt regelverk för hjälpmedel. Regelverket består av två
delar; allmänna anvisningar och produktområden. Allmänna anvisningar har
reviderats av representanter från socialförvaltningen, hälso- och
sjukvårdsförvaltningen och serviceförvaltningen, samt i fokusgrupp bestående av
förskrivare och enhetschefer.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2012/222

Produktområden har översatts till behovstrappan. Arbetsgrupper har bildats för varje
område i behovstrappan och har bestått av förskrivare från olika verksamheter och
förvaltningar (HSF, SOF och BUF).
Behovstrappan kopplas samman med hjälpmedelscentralens beställningssystem för
hjälpmedel. Detta gör att medborgaren ser vilket sortiment som finns för de
hjälpmedel som beställs via hjälpmedelscentralen.
I Delprojekt 2 har arbetet fortsatt med arbetet med hjälpmedel som tidigare inte
reglerats av sammanhållet regelverk. De största områdena är hjälpmedel för
inkontinens, hjälpmedel för andning samt hjälpmedel för nutrition. Det återstår ännu
vissa områden som inte är genomgångna.
Förändringar av behovstrappan hanteras i Region Gotlands gemensamma
samverkansgrupp för hjälpmedel och vid behov därefter i hjälpmedelskommittén.
Förändringar som innebär ekonomiska eller verksamhetsmässiga konsekvenser av
större omfattning hänskjuts av hjälpmedelskommittén till respektive nämnd för
ställningstagande.
Ändringar i Allmänna anvisningar beslutas av regionstyrelsen.
Remissvar

Barn- och utbildningsnämnden tillstyrker förslaget.
Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden beslutar ställa sig bakom förslaget till
regelverk.
Socialnämnden beslutar godkänna förslaget till regelverk.
Hälso- och sjukvårdsnämnden ställer sig bakom regelverket för hjälpmedel och beslutet
av fastställande av hjälpmedelsguiden, med kommentar att förtydliga vad ”konsekvenser
av större omfattning” kan vara.
Bedömning

Arbetet med förnyat regelverk har skett i samverkan med berörda och följer
dessutom likartad modell från Stockholms läns landsting med hjälpmedelguide,
anvisningar och behovstrappa. Eftersom upphandling av hjälpmedel till stor del sker
gemensamt med Stockholms läns landsting är det en fördel med likartat regelverk.
I förslag till regelverk för hjälpmedel anges ”Innebär förändring ekonomiska eller
verksamhetsmässiga konsekvenser av större omfattning hänskjuter
hjälpmedelskommittén frågan till respektive nämnd för ställningstagande” . I sitt
remissvar uttrycker HSN att ”konsekvenser av större omfattning” bör definieras. Vid
förändringar i regelverket får deltagarna i samverkansgrupp eller hjälpmedelskommitté signalera när de uppfattar att förslag till förändring går utanför deras
beslutsmandat och att frågan behöver lyftas till nästa/övergripande beslutsnivå, dvs
förändringen kan inte genomföras om inte samtliga berörda deltagare i kommittén
ger sitt ok, eller att beslut finns från berörd nämnd/styrelse att förändring ska göras.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2012/222

Detta säkerställer att förändringar i regelverk inte genomförs utan att ansvariga fått ta
ställning till förändringen. Det kan gälla både förändring för verksamheten/ekonomi
eller för en hjälpmedelsbrukare.
Därtill medverkar också ekonom i handläggning/beslut i ärenden med ekonomiska
konsekvenser.
Beslutsunderlag

BUN 2015 § 40
GVN 2015 § 51
SON 2015 § 89
HSN 2015 § 56
http://gotland.se/91750 Region Gotlands hjälpmedelsguide inkl behovstrappa,
policy och allmänna anvisningar
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
BUN
GVN
SON
HSN
RSF/Hjälpmedelscentralen
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ALLMÄNNA ANVISNINGAR
Allmänt
Hjälpmedelsguiden ger allmän information om samhällets hjälpmedelsförsörjning och
om vilka riktlinjer och regler som gäller för hjälpmedelsverksamheten på Gotland.
Hjälpmedelsguiden gäller alla verksamheter som hanterar hjälpmedel inom, eller via
avtal med Region Gotland. Hjälpmedelsguiden utgår från lagstiftning och politiska
beslut samt följer de etiska principer för prioritering inom hälso- och sjukvården som
fastställts av riksdagen.
Hjälpmedelsguiden ska ge anvisning åt i första hand förskrivare och övrig personal
som deltar i hjälpmedelsförsörjningen. Den är också avsedd som information till
Region Gotlands medborgare.
Hjälpmedelsguidens olika delar klargör vad som räknas som hjälpmedel inom Region
Gotland. Den skall bidra till att bedömningar vid förskrivning görs på ett objektivt sätt
utifrån ett behov samt klargöra ansvarsfördelningen mellan olika verksamheter där
hjälpmedel används.
Hjälpmedelsverksamheten i Region Gotland styrs av Hjälpmedelskommittén som
består av hjälpmedelsstrateg från Ledningskontoret (LK) samt beslutande och
sakkunniga representanter från Hälso- och sjukvårdsförvaltningen (HSF),
Socialförvaltningen (SOF), Serviceförvaltningen (SF), Barn- och
ungdomsförvaltningen (BUF) samt Gymnasie- och vuxenutbildningsförvaltningen
(GVO).
Hjälpmedelsråd består av sakkunniga representanter från Hälso- och
sjukvårdsförvaltningen (HSF) och Socialförvaltningen (SOF).
Förändringar i allmänna anvisningar och behovstrappor av betydande art bereds av
hjälpmedelsråd inom Region Gotland i dialog med intresseorganisationer. Underlag
lämnas sedan till hjälpmedelskommittén för beslut alternativt beredning till
Regionstyrelsen.

Hjälpmedel
Hjälpmedel är en del i vård och behandling enligt hälso- och sjukvårdslagen (HSL)
och kan inte frikopplas från andra vård- och behandlingsinsatser. Produkter som är
avsedda som hjälpmedel för personer med funktionsnedsättning klassas som
medicintekniska produkter. De grundläggande kraven på medicintekniska produkter
återfinns i lagen om medicintekniska produkter (SFS 1993:584).
Varje sjukvårdshuvudman (landsting/region/kommun) fastställer för vilka enskilda
behov hälso- och sjukvården tillhandahåller personliga hjälpmedel.

Personligt hjälpmedel
Med personligt hjälpmedel avses de medicintekniska produkter som en person
behöver i det dagliga livet för att förbättra, vidmakthålla eller kompensera nedsatt
kroppsfunktion och som kräver särskild kompetens för bedömning, utprovning och
uppföljning.
Som personligt hjälpmedel räknas även hjälpmedel:
- vid vård av anhörig i gemensamt hem
- vid vård av person som får personlig assistansersättning
- som förälder med funktionsnedsättning behöver för att kunna sköta sitt/sina
barn.
Verksamhetshjälpmedel
Hjälpmedel som behövs för att bedriva verksamhet, där person/personer med
funktionsnedsättning vistas i, till exempel förskola, skola, sjukhus, särskilda
boendeformer och korttidsboende, skall bekostas av respektive verksamhet.
Hjälpmedel som i första hand används för personalens arbetsmiljö, undantag
personlig assistans, räknas som arbetstekniskt hjälpmedel och är ett
verksamhetsansvar.
Utanför begreppet personligt hjälpmedel faller även hjälpmedel för yrkesinriktad
rehabilitering, arbetstekniska hjälpmedel, särskilda pedagogiska hjälpmedel inom
barnomsorg och skola.

Vem kan få hjälpmedel?
Person folkbokförd på Gotland
Person som är folkbokförd på Gotland och som på grund av funktionsnedsättning
eller sjukdom har behov av hjälpmedel ska, efter behovsbedömning, kunna få
hjälpmedel förskrivna.
Person folkbokförd i annat län
För person som skadats eller insjuknat akut under vistelsen på Gotland kan
hjälpmedel korttidsutlånas utan kostnad för personen så länge hon/han är kvar inom
regionen. Detta inbegriper endast de hjälpmedel som personen är i akut behov av.
Om kostnaden överstiger 10 000 kr skall förskrivaren på Gotland kontakta
hemlandsting/kommun/region.
(Riksavtalet för utomlänsvård och kommentarer 2011-05-01)
Person som önskar korttidshyra hjälpmedel
Personer som önskar hyra hjälpmedel ska själv kontakta Hjälpmedelscentralens
kundtjänst på Gotland.
Personen betalar själv hyreskostnaden enligt Hjälpmedelscentralens sortiment och
prislista för korttidsuthyrning av hjälpmedel.

Hemlandsting/kommun/region önskar hyra hjälpmedel
Personer som planerar att besöka Gotland och önskar hyra hjälpmedel där
hemlandsting/kommun/region ska betala ska hemlandsting/kommun/region ta kontakt
med Hjälpmedelscentralens kundtjänst på Gotland.
Hemlandstinget/kommunen/regionen betalar hyreskostnaden enligt
Hjälpmedelscentralens ordinarie sortiment och prislista.
Svensk medborgare bosatt i utlandet/utländsk medborgare/flykting
För svensk medborgare bosatt i utlandet, utländsk medborgare samt flykting:
kontakta avgiftshandläggare inom Hälso- och sjukvårdsförvaltningen Region Gotland.

Flytt från Gotland
Person folkbokförd på Gotland som planerar flytt till annan ort och har personligt
förskrivna hjälpmedel skall i god tid ta kontakt med sin förskrivare inom Region
Gotland.
En överenskommelse mellan hemlandsting/kommun/region och Region Gotland
måste göras om vilka hjälpmedel som skall tas med vid flytten och hur debitering
skall ske.

Användarens ansvar
Hjälpmedlet är ett lån från Region Gotland. Användaren ansvarar för hjälpmedlet
under lånetiden. Användaren rekommenderas att se över sitt försäkringsskydd så att
det täcker kostnader för förlorat eller skadat hjälpmedel. Användaren ska följa givna
förskrivningsanvisningar och ansvarar för daglig skötsel av hjälpmedlet. Vid skada
eller förlust som orsakas på grund av oaktsamhet är grundregeln att användaren
ansvarar för de kostnader som uppstår. Detta gäller även vid anpassning/ombyggnad
som genomförs utan förskrivares godkännande.
När behovet av hjälpmedlet upphör eller då lånetiden gått ut ska det återlämnas i väl
rengjort skick. Hjälpmedlet återlämnas till respektive central/mottagning/enhet där
hjälpmedlet erhållits.
Vid flytt inom Region Gotland bekostar användaren själv flytten av hjälpmedel med
undantag av taklyftar och sängar. Flytt av dessa bekostas av Hjälpmedelscentralen.
Då en person med funktionshinder och behov av hjälpmedel planerar att besöka
annan ort kan redan förskrivna hjälpmedel tas med. Ingen specifik
hjälpmedelsförskrivning sker för resor.
För vissa förbrukningsartiklar har användaren eget ansvar, vilket anges under
respektive produkt.

Förskrivning
Förskrivning föregås alltid av en individuell behovsbedömning och sker sedan enligt
förskrivningsprocessen. Den består av fyra faser som bygger på att prova ut och
välja lämplig produkt, informera, instruera och träna samt följa upp och utvärdera.
Den enskilde/företrädare ska vara delaktig i förskrivningsprocessen.
Förskrivare är en person som innehar den yrkesutbildning och kompetens som krävs
för att förskriva hjälpmedel. Förskrivaren ska vara godkänd av medicinskt
verksamhetsansvarig, utsedd att förskriva hjälpmedel i tjänsten. Förskrivningsrätt kan
ej delegeras. Där förskrivning sker i samråd mellan flera aktörer är det en namngiven
befattningshavare som är förskrivare. Förskrivningsrätt har man endast när ens
yrkeskod finns upptagen under respektive produktgrupp. Förskrivaren skall följa de
lagar, förordningar samt lokala riktlinjer som gäller inom hjälpmedelsområdet.
Förskrivaren ska beakta miljö och ekonomi vid förskrivning.
Upprätthålls inte kompetensen i avseende av ovanstående krav, kan
förskrivningsrätten återtas.
Hjälpmedelsförskrivning är en hälso- och sjukvårdsinsats och kan enligt hälso- och
sjukvårdslagen (HSL) inte överklagas. I de fall användaren inte är nöjd med
hjälpmedelsförskrivningen ska han/hon i första hand vända sig till sin förskrivare eller
till förskrivarens närmaste chef. Om användaren inte är nöjd med hälso- och
sjukvårdsinsatsen kan han/hon även vända sig till patientnämnden.

Dubbelutrustning
Grundprincipen vid förskrivning är att endast en uppsättning av ett hjälpmedel kan
förskrivas. Enbart i undantagsfall kan samma hjälpmedel förskrivas, vilket anges
under respektive produkt i behovstrapporna. Med dubbelutrustning menas att
användaren har två funktionellt lika hjälpmedel med samma användningsområde.
Barn med funktionshinder med föräldrar som inte bor tillsammans (dubbelt boende)
kan efter behovsbedömning få utrustning av vissa hjälpmedel i båda hemmen. De
hjälpmedel som avses är säng, personlyft, hygienstol och badbrits/skötbord.

Hjälpmedelsförskrivning utanför sortiment
Val av produkt skall i första hand ske ur fastställt sortiment. Om förskrivaren ser ett
specifikt behov hos användaren som inte kan tillgodoses på annat sätt, kan produkt
utanför sortiment förskrivas. Färg påverkar inte hjälpmedlets funktion och är inte ett
motiv till att frångå sortiment. Beslut om förskrivning utanför sortiment tas av ansvarig
chef.
När det gäller tillbehör utanför sortiment har hjälpmedelskonsulent behörighet att
godkänna förskrivning om huvudprodukten finns i sortimentet. Detsamma gäller om
huvudprodukten sedan tidigare är godkänd utanför sortiment eller godkänd genom
beslut i ärendegrupp.

Hjälpmedelsförskrivning utanför gällande regler och riktlinjer
Förskrivning ska i första hand ske utifrån gällande regler och riktlinjer för
hjälpmedelsförskrivning inom Region Gotland. Om en enskild användare har ett
specifikt behov som inte kan tillgodoses utifrån gällande regler och riktlinjer finns
möjlighet för förskrivare att ansöka till en ärendegrupp för särskilda beslut.

Anpassning och specialanpassning av medicinteknisk produkt
Anpassning och specialanpassning är två viktiga begrepp som måste skiljas åt.
Med anpassning menas att en produkt justeras för att passa den aktuelle
användaren och att det sker inom ramen för vad tillverkaren medger. En anpassning
kan uppnås genom att produkten förses med de tillbehör som anvisas av tillverkaren
och/eller genom justering av inställbara funktioner.
Då användarens behov inte kan tillgodoses genom anpassning av befintlig produkt
finns möjligheten att ta fram en produkt som specialanpassas till den aktuelle
användaren. En specialanpassning skall baseras på en skriftlig anvisning från en
läkare eller annan profession som genom sina yrkeskvalifikationer är behörig.
Produkten skall vara avsedd för en namngiven användare. Ansvaret för produktens
egenskaper ligger hos den som utfärdar anvisningen. Ansvaret för konstruktion och
tillverkning för att uppfylla anvisningen ligger hos tillverkaren på samma sätt som
kommersiellt tillgängliga medicintekniska produkter. För att få utföra
specialanpassning på medicintekniska produkter skall den verksamhet som utför
specialanpassningen vara registrerad hos Läkemedelsverket enligt
Läkemedelsverkets föreskrifter (LVFS 2003:11).

REGION GOTLAND

PROTOKOLL

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

2015-04-15

Hälso- och sjukvårdsnämndens arbetsutskott

2015-04-01

HSN § 56 Remiss, inför fastställande av regelverk för
hjälpmedel
HSN 2015/59 Tjänsteskrivelse
RS 2012/22
Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut

•

Lämna bifogad skrivelse som sitt eget yttrande till Regionstyrelsen.

Bakgrund

HSF har på olika sätt deltagit i utformandet av en Hjälpmedelsguide som ersätter det
gamla regelverket. Arbetet har varit viktigt för att få en samlad syn på hjälpmedel
inom förvaltningen samt en tydligare organisation av hjälpmedelshantering inom
Region Gotland.
Bedömning

HSF ställer sig bakom regelverket för hjälpmedel och beslutet av fastställande av
hjälpmedelsguiden. Behov av att förtydliga vad ”konsekvenser av större omfattning”
kan vara t ex överstigande x antal kr, basbelopp eller dylikt måste däremot utvecklas.
Parallellt med regelverket görs en översyn av egenavgifter för hjälpmedel, detta arbete
bör handläggas skyndsamt.
Arbetsutskottet anser att det behöver påpekas att arbetet med översynen av
egenavgifter bör handläggas skyndsamt.

Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden

Lämna bifogad skrivelse som sitt eget yttrande till Regionstyrelsen med tillägget om
en skyndsam hantering av översynen av egenavgifter.

Expedieras:

Regionstyrelsen

Justeringsman

Utdragsbestyrkande

16

Ärendenr HSN 2015/59

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Kerstin Lindgren, Resursområdeschef habilitering/rehabilitering

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 19 mars 2015

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Remiss, inför fastställande av regelverk för hjälpmedel
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslås besluta att

•

lämna bifogad skrivelse som sitt eget yttrande till Regionstyrelsen.

Bakgrund

HSF har på olika sätt deltagit i utformandet av en Hjälpmedelsguide som
ersätter det gamla regelverket. Arbetet har varit viktigt för att få en samlad syn
på hjälpmedel inom förvaltningen samt en tydligare organisation av
hjälpmedelshantering inom Region Gotland.
Bedömning

HSF ställer sig bakom regelverket för hjälpmedel och beslutet av fastställande
av hjälpmedelsguiden. Behov av att förtydliga vad ”konsekvenser av större
omfattning” kan vara t ex överstigande x antal kr, basbelopp eller dylikt måste
däremot utvecklas.
Parallellt med regelverket görs en översyn av egenavgifter för hjälpmedel, detta
arbete bör handläggas skyndsamt.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator_hsn@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Gymnasie- och
vuxenutbildningsförvaltningen

Ärendenr GVN 2015/26
Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2015-04-07

Gymnasie- och
vuxenutbildningsnämnden

Fastställande av regelverk för hjälpmedel
Arbetsutskottets förslag till beslut



Gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden ställer sig bakom förslaget
till fastställande av regelverk för hjälpmedel inom Region Gotland.

Bakgrund

Regionfullmäktige beslutade 2012-12-17 att fastställa en hjälpmedelspolicy för
Region Gotland och att regionstyrelsen skulle fastslå ett regelverk för
hjälpmedel inom Region Gotland. Regelverket för hjälpmedel uttrycks i form
av behovstrappan och av de allmänna anvisningarna.
Kommande förändring av behovstrappan hanteras av regionens gemensamma
hjälpmedelskommitté medan de allmänna anvisningarna hanteras av
regionsstyrelsen. Eftersom respektive nämnd är ansvarig för både sin
verksamhet och budget vill hjälpmedelskommittén att regelverket går på remiss
till berörda nämnder innan regionstyrelsen fastställer det. Inför beslut i
regionstyrelsen om regelverk för hjälpmedel ges berörda nämnder möjlighet att
yttra sig om förslaget.

Alf Nilsson
Utbildningschef
Fredrik Johansson
Handläggare

Besöksadress Regementsgatan 6

E-post registrator-gvf@gotland.se

Postadress 621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

Telefon 0498-26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803
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Barn- och utbildningsnämnden 2015-04-29

Protokoll

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott 2015-04-14

BUN § 40
Au § 18

Internremiss. Fastställande av regelverk för hjälpmedel
BUN 2015/77

- Remissunderlag från regionstyrelsen samt utskrift av underlaget i den hänvisade länken
- Förvaltningens tjänsteskrivelse, 2015-03-31

Barn- och utbildningsnämndens beslut
•

Förslaget tillstyrks

Regionfullmäktige beslutade i december år 2012 att fastställa en hjälpmedelspolicy för
Region Gotland. Regionstyrelsen har i uppdrag att föreslå regelverk för hjälpmedel inom
Region Gotland.
Regionstyrelsen har nu utarbetat förslag till regelverk. Förslaget har remitterats till
berörda nämnder.
Förslaget till regelverk för hjälpmedel uttrycks i form av en behovstrappa. Förslaget
innebär även att eventuella förändringar av behovstrappan hanteras i Region Gotlands
gemensamma hjälpmedelskommitté. Förändringar som innebär ekonomiska eller
verksamhetsmässiga konsekvenser, av större omfattning, hänskjuts av
hjälpmedelskommittén till respektive nämnd för ställningstagande. Ändringar i
Allmänna anvisningar beslutas av regionstyrelsen.
Arbetsutskottet har inget att erinra, och föreslår i enlighet med förvaltningen att förslaget
tillstyrks.

Expedieras

Regionstyrelsen, ledningskontoret
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr BUN 2015/77

Barn- och utbildningsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 31 mars 2015

Barn- och utbildningsnämnden

Remiss. Hjälpmedelspolicy. Förändring av regelverk
Förslag till beslut

Förslaget tillstyrks.
Bakgrund

Regionfullmäktige beslutade i december år 2012 att fastställa en
hjälpmedelspolicy för Region Gotland. Regionstyrelsen har i uppdrag att
föreslå regelverk för hjälpmedel inom Region Gotland.
Inför regionstyrelsens beslut om regelverk för hjälpmedel ges berörda nämnder
möjlighet att yttras sig över förslaget.
Förslaget till regelverk för hjälpmedel uttrycks i form av en behovstrappa, se
http://www.hinfo.se/nyhjmguide_hmcgot/Index.aspx bifogas
och allmänna anvisningar http://gotland.se/75859 bifogas
Förslaget innebär även att kommande förändringar av regelverk och/eller
behovstrappan behandlas i hjälpmedelskommittén. Om företrädare från
förvaltning uppfattar att förändringen kräver politiskt beslut, hänvisas ärendet
till respektive nämnd för senare fastställande av regionstyrelsen.
Bedömning

Förvaltningen har inget att erinra.
Särskolechef Håkan Edlund och rh-pedagog (rh=fysiska funktionshinder)
Lena Palmqvist har svarat för ärendets beredning.

Anders Jolby
Skoldirektör

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-bun@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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Ärendenr SON 2015/42

Socialförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse

Mariann Godin Luthman
Kvalitets- och utvecklingsenheten

Datum 18 maj

Socialnämnden

Remiss inför fastställande av regelverk för hjälpmedel
Förslag till beslut

Socialnämnden beslutar att godkänna förslaget till regelverk för hjälpmedel.
Sammanfattning

Det nya regelverket består av två delar; allmänna anvisningar och
produktområden. Produktområden har översatts till en så kallad behovstrappa.
Medborgaren kommer att se vilket sortiment som finns för de hjälpmedel som
beställts via Hjälpmedelscentralen.
Berörda verksamheter inom Socialförvaltningen har varit delaktiga i
framtagandet av regelverket och man har även haft en dialog med
medborgarna via kommunala handikapp- och pensionärsråd.

Bakgrund

Regionfullmäktige beslutade 2012-12-17 att fastställa en hjälpmedelspolicy för
Region Gotland och att regionstyrelsen skulle fastslå ett regelverk för
hjälpmedel inom Region Gotland.
Arbete med nytt regelverk startade 2013-04-01 med avgränsning i ett
Delprojekt 1 till de områden som ingick i det gamla regelverket.
I delprojekt 1 revideras befintligt regelverk för hjälpmedel. Regelverket består
av två delar; allmänna anvisningar och produktområden. Allmänna anvisningar
har reviderats av representanter från SOF, HSF och SF samt i fokusgrupp
bestående av förskrivare och enhetschefer.
Produktområden har översatts till behovstrappan. Arbetsgrupper har bildats
för varje område i behovstrappan och har bestått av förskrivare från olika
verksamheter och förvaltningar (HSF, SOF och BUF).

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator_son@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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Socialförvaltningen

Ärendenr SON 20

Region Gotland

Behovstrappan kopplas samman med Hjälpmedelscentralens
beställningssystem för hjälpmedel. Detta gör att medborgaren kommer att se
vilket sortiment som finns för de hjälpmedel som beställs via
Hjälpmedelscentralen.
Dialog till medborgaren om regelverksarbetet har skett via kommunala
handikapp- och pensionärsråd. Projektledare samt representanter från HSF,
SOF och SF har informerat på respektive rådsmöte samt inbjudit till en
särskild informationsträff. Projektledaren har även informerat på samrådsgrupp
med Hälso- och sjukvårdsnämnden.
Projektet har ansvarat för att starta implementeringen av det nya regelverket.
Detta har skett genom förskrivarutbildning under november-december 2013.
I delprojekt 1 har även arbete påbörjats med hjälpmedel utanför befintligt
regelverk. Projektledaren har deltagit i flera hjälpmedelsråd för HSF för att
stödja detta arbete.
I Delprojekt 2 har arbetet fortsatt med arbetet med hjälpmedel som tidigare
inte reglerats av sammanhållet regelverk. De största områdena är hjälpmedel
för inkontinens, hjälpmedel för andning samt hjälpmedel för nutrition. Det
återstår ännu vissa områden som inte är genomgångna.
Parallellt med regelverksarbete ha initierats översyn av egenavgifter för
hjälpmedel. Inriktning är att få ett enhetligt, begripligt och rättvist
avgiftssystem som ansluter till patientavgifter i övrigt
Regelverk för hjälpmedel uttrycks i form av behovstrappan
http://www.hinfo.se/nyhjmguide_hmcgot/Index.aspx
och allmänna anvisningar http://gotland.se/75859 .
Bedömning

Förslaget är väl förankrat inom förvaltningen och undertecknad föreslår därför
att förslaget godkänns.
Kvalitets- och utvecklingsenheten

Mariann G Luthman
Kvalitetschef
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Socialförvaltningen
Region Gotland

Ärendenr SON 20
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/563
18 oktober 2017

Michael Enlund

Regionstyrelsen

Program för företagsklimatet
Förslag till beslut
•

Regionstyrelseförvaltningens förslag till program för företagsklimatet fastställs.

Sammanfattning

I det antagna ”Tillväxtprogram för Gotland 2016-2020” anges företagsklimatet som
särskilt insatsområde.
Det har under ett antal år genomförts punktinsatser med förbättringsarbete inom
Region Gotland i syfte att förbättra företagsklimatet. Vissa insatser har även skett i
samverkan med externa aktörer. Vikten av att program sätta och skapa tydliga
standardiserade förvaltningsöverskridande processer i detta arbete är angeläget för att
säkerställa att vi når målen i tillväxtprogrammet.
Grunden till detta program för företagsklimatet kommer från det arbetsmaterial som
Michael Enlund, näringslivschef och Beata Afzelius, företagslots arbetade fram
sommaren 2016. Häri ingår mycket kunskap och slutsatser från den sammanfattning
som togs fram efter Sveriges Kommuner och Landstings projekt Förenkla helt enkelt
och som avslutades 2015. Ett stort antal möten med enskilda handläggare, enhets
och avdelningschefer ligger också till grund för detta program. Även
näringslivsorganisationerna har fått yttra sig om innehållet likväl som berörda
förvaltningschefer. Allt i syfte att nå en så bred uppslutning kring innehållet som
möjligt.
Programmet för företagsklimatet innehåller följande övergripande inriktningar:
•
•
•
•
•

Förvaltningsöverskridande samarbete
Verksamhetsutveckling med fokus på rättssäkra processer och system
Kultur, attityder och bemötande hos medarbetare och chefer
Kommunikation, återkoppling, tillgänglighet och samverkan med näringslivet
Styrning, mätning, uppföljning och jämförelser
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/563

Ärendebeskrivning

Företagsklimatet på Gotland identifieras i Tillväxtprogrammet Gotland 2016-2020
som ett utvecklingsområde. Ett bra företagsklimat ger möjlighet för företag att starta,
växa och anställa fler vilket är en förutsättning för att utveckla välfärden. Var
människor och företag väljer att etablera sig påverkas i regel av många faktorer, bland
annat tillgång till kapital och arbetskraft, närhet till olika marknader och goda
livsmiljöer. En annan viktig aspekt av företagsklimatet är att de myndigheter som
företagen möter är tillgängliga, ger god service samt agerar rättssäkert.
Företagsklimatet påverkar med andra ord alla typer av näringar och har en stor
påverkan på Gotlands tillväxt och välfärd.
De senaste åren visar en positiv trend att de kvantitativa faktorerna som skapar
tillväxt entydigt går åt rätt håll. De kvalitativa delarna som bland annat innefattar
politiskt ledarskap, attityder och bemötande går också i rätt riktning men inte lika
snabbt.
Det har under ett antal år genomförts punktinsatser med förbättringsarbete inom
Region Gotland i syfte att förbättra företagsklimatet. Vissa insatser har även skett i
samverkan med externa aktörer. Vikten av att program sätta och skapa tydliga
standardiserade processer i detta arbete är av största vikt för att säkerställa att vi når
målen i tillväxtprogrammet och skapar långsiktiga hållbara kvalitetssäkrade processer.
Syftet med programmet för företagsklimatet är att systematisera arbete och insatser
och kan övergripande sammanfattas till att det ska bidra till att också leda, samordna
och följa upp det regionala tillväxtarbetet enligt tillväxtprogrammet och däri
insatsområdet företagsklimat.
Målet med programmet för företagsklimatet är att bidra till den målbild för
utvecklingsområdet företagsklimatet och som definieras i tillväxtprogrammet. Här
ska vi uppnå en väl fungerande myndighetshantering med ett gott samspel med
Länsstyrelsen och andra berörda myndigheter. Vi ska även uppnå ett bättre samspel
mellan politiken, Region Gotlands tjänstepersoner, näringslivet och dess
organisationer. Det övergripande målet är att skapa en god tillväxt och att däri
säkerställa en hållbar tillväxt.
Den egentliga och slutliga målgruppen för insatser är med avseende på
tillväxtprogrammets mål om hållbar näringslivsutveckling, företagen. Många insatser
inom tillväxtarbetet genomförs dock av, och/eller riktas till, andra målgrupper än
företagen direkt - för att indirekt stödja företagen genom bättre förutsättningar.
Samverkan för att uppnå våra mål inom identifierad målgrupp, företagen blir en vital
del i ett systematiserat processarbete. För att möta de utmaningar som finns skall
samverkan ske både med Länsstyrelsen och andra myndigheter likväl som med
näringslivsorganisationer och relevanta privata företag. En viktig del i denna
samverkansprocess skall ske tillsammans med de förvaltningar inom Region Gotland
som innehar företagskontakter i sin verksamhet.

Exempel på samverkande externa organisationer: Tillväxt Gotland, Svenskt
Näringsliv, Företagarna, LRF, Östsvenska Handelskammaren och Gotlands
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/563

Förenade Besöksnäring. Därtill skall vi mobilisera en god samverkan med enskilda
relevanta arbetsgivare som har en central del i den gemensamma utvecklingen av det
gotländska näringslivet.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att såväl Region Gotland som det gotländska
näringslivet behöver ett tydligt program för företagsklimatet för att bättre säkerställa
kontinuitet till att nå framförallt de kvalitativa målen kopplade till företagsklimatet.
Genom att program sätta arbetet med väl beprövade metodiker som Sveriges
Kommuner och Landstings Förenkla helt enkelt i kombination med tydliga mål och
ägandeskap på berörda områden lägger vi grunden till att nå målen kopplade till
tillväxtprogrammet.
Beslutsunderlag

Program för företagsklimatet 2017
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Region Gotland
Regionsstyrelseförvaltningen/Regionstyrelsen

Program för
företagsklimatet

1. Förord
Frågan om ett bra företagsklimat för Gotland är bredare än kvaliteten på den verksamhet
Region Gotland bedriver inom sina olika verksamhets- och myndighetsområden. För regionens del är förtroendet för nämnder och förvaltningar en stor del i upplevelsen av företagsklimatet, men även andra faktorer utanför Region Gotlands uppdrag påverkar. Genom
de insatser som Regionstyrelseförvaltningen (dåvarande Ledningskontoret) initierade sommaren 2016 kan vi se en försiktigt positiv effekt i flera olika interna och externa mätningar.
Icke desto mindre är det nödvändigt att intensifiera arbetet för ett bättre företagsklimat.
Denna handlingsplan ska ses som en övergripande vägvisare hur vi de kommande åren ska
forma vårt gemensamma arbete inom berörda förvaltningar och nämnder likväl som tillsammans med externa organisationer. För att säkerställa kontinuitet och förvaltningsöverskridande samarbeten ska vi lägga stor vikt på tydliga mål, uppföljning och ansvarig.
Under den tid som SKL-projektet Förenkla helt enkelt pågick, gick Region Gotland från betyget underkänt 2012 till betyget godkänt med ett NKI på 64 i Insikt 2014. Målet att få ett godkänt betyg över 70 poäng uppnåddes 2014 bland annat inom ”bemötande” och ”brandtillsyn”. Även ”serveringstillstånd” låg väldigt nära. De områden som inte nådde målet godkänt
var ”markupplåtelser” och ”bygglov”. Då NKI för 2015 och 2016 blev likvärdigt som 2014
ser vi att effekten av insatserna i Förenkla helt enkelt planat ut. Detta visar tydligt att ett målinriktat kvalitetsarbete med kontinuitet gör stor skillnad på hur företagsklimatet på Gotland
uppfattas.
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Ett antal grundinsatser från Förenkla helt enkelt kommer även framledes vara viktiga, dessa
ska återkopplas till följande områden och dokumenteras i Teknikförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplaner:
•
•
•
•
•

Förvaltningsöverskridande samarbete
Verksamhetsutveckling med fokus på rättssäkra processer och system
Kultur, attityder och bemötande hos medarbetare och chefer
Kommunikation, återkoppling, tillgänglighet och samverkan med näringslivet
Styrning, mätning, uppföljning och jämförelser

Grunden till detta program kommer från det arbetsmaterial som Michael Enlund, näringslivschef och Beata Afzelius, företagslots arbetade fram sommaren 2016. Häri ingår mycket
kunskap och slutsatser från den sammanfattning som togs fram efter projektet Förenkla helt
enkelt 2015. I arbetet har även personerna samlat egna erfarenheter och tolkat intervjuer
med näringslivsrepresentanter och med tjänstemän på Region Gotland. Därtill samråd med
beröda förvaltningschefer och externa organisationer.
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2 Förvaltningarnas ansvar för ett bättre företagsklimat
Förvaltningar med företagskontakter, främst Samhällsbyggnadsförvaltningen och Teknikförvaltningen har en mycket stor påverkan på hur företagen uppfattar det lokala företagsklimatet. Därmed är det dessa förvaltningar som ska äga och driva merparten av insatserna
för ett kontinuerligt förbättringsarbete med företagsklimatet i fokus. Detta ska främst ske
inom ramen för befintliga styrdokument där även respektive förvaltnings verksamhetsplan
ska innehålla detaljerad information kring insatser kopplade till denna handlingsplan.
Mätbarheten ska vara en vital del och bland annat möta de övergripande mål som Region
Gotland anger i Tillväxtprogrammet Gotland 2016-2020. Dessa mål som innefattar Svenskt
Näringslivs ranking och SKL:s Insiktsmätningar skall kontinuerligt förbättras och vara en
naturlig del i förvaltningarnas verksamhetsplan.
Kvalitetsarbetet skall även ske med inriktning på förvaltningsöverskridande processer och
lösningar. För att säkerställa detta, likväl som inriktning, mål och tidsplaner i förvaltningarnas verksamhetsplaner kring kvalitetsarbetet ska en styrgrupp bestående av respektive förvaltningschef med företagskontakter, näringslivschef och regiondirektör mötas regelbundet
och föra arbetet framåt. Näringslivschefen är ansvarig att samordna dessa möten som skall
ske på kvartalsbasis.

3 Kommunikation och relation
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Kommunikation och relation är breda begrepp som relaterat till kvalitetsarbetet för ett förbättrat företagsklimat bör delas in i följande delområden:
A) Region Gotlands övergripande kommunikation relaterat till företag och företagsklimatet
B) Dialogen med näringslivet och dess organisationer
C) Samarbete rörande företagskontakter mellan nämnd och förvaltning med företagskontakter
D) Bemötandet i det enskilda företagsärendet
E) Tillgänglighet och närvaro

4 Region Gotlands övergripande kommunikation relaterat till företag och företagsklimatet
Genom att systematiskt kommunicera med näringslivet och allmänheten kring dagliga insatser av betydelse för näringslivet likväl som insatser kopplade till det interna kvalitetsarbetet uppnår vi på sikt en mer relevant bild av Region Gotland och vårt myndighetsutövande. Vi skall eftersträva snabb, saklig, tydlig och korrekt information, inte minst i olika
typer av profilfrågor som beroende på säsong kan variera.
Det ska finnas en kommunikationsplan för näringslivsfrågor och som med tydlig samverkan med berörda nämnder säkerställer proaktiv näringslivskommunikation. Häri skall övergripande värdegrund, mål, ledord och visioner likväl som en reviderad och tydlig policy
kring kommunikationsfrågor mot näringslivet ingå.
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Mål: En väl fungerande och uppdaterad kommunikationsplan.
Ansvar: Kommunikationsdirektören i samråd med näringslivschef, berörda förvaltningschefer och nämndordförande.

5 Dialogen med näringslivet och dess organisationer
I möjligaste mån skall befintliga forum i Region Gotlands regi nyttjas och vidareutvecklas
till en bättre dialog med näringslivet. För frågor som har stor påverkan i näringslivet skall vi
skapa processer för att få en konstruktiv dialog och samtalsklimat. Det kan exempelvis vara
frågor av säsongsbetoning; exempelvis vattentillgången, markupplåtelser/uteserveringstillstånd, parkeringar, bygglov, upphandling.
Region Gotlands tillväxtråd är ett naturligt forum för dialog och samarbete, ett forum som
ska vidareutvecklas för detta syfte. Förvaltningscheferna på förvaltningar med företagskontakter det vill säga främst Teknikförvaltningen och Samhällsbyggnadsförvaltningen skall
ingå i tillväxtrådet. På detta vis säkerställer vi en bättre dialog med näringslivets representanter i olika frågor där vi kan diskutera och välkomna näringslivets synpunkter och förslag
samt bereda dem vidare i särskilda arbetsgrupper. Dessa arbetsgrupper skall utses och formas av tillväxtrådet och ska vara en effektiv samarbetsform mellan Region Gotland och övriga intressenter till att bereda en särskild fråga. Vi ska sträva efter breda lösningar och
bästa möjliga samförstånd mellan olika intressenter. I förekommande fall ska tillväxtrådet
vara hemvisten att bereda samrådsprocesser och inhämta konsekvensanalyser från olika intressegrupper och detta även för att avlasta enskilda handläggares arbetsbelastning i handläggningen av frågan. Då förvaltningar skapar eller reviderar strategidokument likväl som
nya riktlinjer i allmänna företagsrelaterade ärenden skall en konsekvensanalys i samarbete
med relevanta näringslivsorganisationer alltid göras. Även denna processförädling bör ske
genom tillväxtrådet.
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Mål: Fastställs på årsbasis av styrgruppen för företagsklimatet.
Ansvar: Styrgruppen för företagsklimatet.

6 Samarbete rörande företagskontakter mellan nämnd och förvaltningar
Vi ska skapa förutsättningar för ett bra samspel mellan nämnder och förvaltningar. Komplexa och större ärenden som berör flera intressenter bör både förankras i förvaltningens
presidium eller annat likvärdigt forum samt med en bred förankring i tillväxtrådet före beslut.
Det är av vikt att förvaltningschef och nämndordförande säkerställer enhetlig och gemensam extern kommunikation, särskilt i frågor som berör flera intressenter och exempelvis i
säsongsfrågor.
Mål: Ett väl genomarbetad process och arbetssätt som möjliggör ett gott samarbete mellan
berörda nämnder och förvaltningar.
Ansvar: Förvaltningschef i Teknikförvaltningen respektive Samhällsbyggnadsförvaltningen.
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7 Bemötande i det enskilda företagsärendet
Respektive förvaltning med företagskontakter skall kontinuerligt arbeta med att vidareutveckla arbetskulturen, attityder och bemötandet. Särskild vikt bör läggas vid relevant information och rådgivning till Region Gotlands kunder. Vad som är relevant information
och rådgivning landar på den enskilda handläggaren som måste få ett gott stöd från närmaste chef. I tillägg krävs kontinuerlig vidareutbildning kring attityd och bemötande. Detta
ska vara en specifik insatspunkt i förvaltningarnas verksamhetsplan.
Mål: Utfallet i SKL:s Insiktsmätningar som förvaltningarna genomför ska nå de mål fastställda av styrgruppen för företagsklimatet.
Ansvar: Förvaltningschef i Teknikförvaltningen respektive Samhällsbyggnadsförvaltningen.

8 Tillgänglighet och närvaro
Företagens tillståndsärenden sträcker sig ofta till fler än ett enstaka sökt tillstånd. Medvetenheten hos personal att enskilda ärenden kan vara en liten del i ett större projekt skall belysas. Förvaltningarna med företagskontakter skall eftersträva att i möjligaste mån arbeta
förvaltningsöverskridande enligt principen en väg in för kunden. Det bör understrykas att
förvaltningarna redan idag har många goda förvaltningsöverskridande samarbeten. Det bör
framgå i respektive förvaltnings verksamhetsplan vilka förvaltningsöverskridande processer
och projekt som finns.
Mål: Spårbarhet i respektive förvaltnings verksamhetsplan kring gällande förvaltningsöverskridande processer och projekt.
Ansvar: Förvaltningschef i Teknikförvaltningen respektive Samhällsbyggnadsförvaltningen.

Dokumentnr <Document::Prefix>-<Document::Number> v <Document::Version>.<Document::Draft>

Ärendenr RS 2017/563 Datum 2017-10-18

9 Rättssäkra processer
Utifrån erfarenheter påverkas företagsklimatet av företagarnas förtroende för hur Region
Gotland handlägger ärenden. Ett ökat förvaltningsöverskridande samarbete och en god dialog med berörda intressenter kommer medverka till ett bättre resultat. Arbetet med det redan etablerade formatet för Region Gotlands förvaltningsöverskrivande lotsgrupp med syfte
att assistera kunder vid komplexa ärenden och underlätta för berörda handläggare ska utvecklas vidare.
För att ytterligare säkerställa en rättssäker process, skall styrgruppen för företagsklimatet eftersträva att inrätta en dialogprocess/granskningsgrupp dit kunder med komplexa ärenden kan
vända sig om hen har synpunkter kring handläggningsprocessen. Detta innebär en processledd metod, tvärgående mellan näringsliv, tjänstemän (inklusive jurist) och politiker. Denna
grupp skall ej ha ett mandat att ändra beslut utan ska ses som en part att utreda samt redovisa för kunden hur ärendet beretts och handlagts.
Sett utifrån erfarenheter, kan ett ökat samarbete mellan Region Gotland och näringslivet
också medföra större samsyn på handläggningsprocesser. I samtal med näringslivsrepresentanter har det framkommit att man inte förstår att remissprocesser och flöden inte alltid
samordnas internt, vilket ibland skapat irritation. Vi ska sträva efter att näringsidkare ska
uppfatta Region Gotlands olika myndighets- och tillsynsenheter som en homogen enhet.
Effekterna av utökade samarbeten kommer leda till enklare flöden och ett behagligare klimat för såväl handläggare och kunder.
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Mål: Aktiv lotsgrupp, en aktiv dialogprocess/granskningsgrupp samt förvaltningsöverskridande processer.
Ansvar: Styrgruppen för företagsklimatet

10 Digitala verktyg och mätbarhet
Genom att standardisera processer möjliggörs mätbarhet och jämförelse mellan olika enheters utfall kring handläggningstider, arbetsbelastning och återkoppling. Inte minst är det
viktigt att i tid avgöra när en enhet behöver se över sin bemanning. Region Gotlands servicenivåer skall av berörda förvaltningar med företagskontakter kontinuerligt inventeras
och definieras till en mätbar SLA (Service Level Agreement) specifikt för företagsärenden.
Mål: Att via SKL:s Insiktsmätningar och interna system möjliggöra regelbunden uppföljning att vi lyckas korta handläggningstider och minska arbetsbelastningen hos enskilda
handläggare.
Ansvar: Förvaltningschef i Teknikförvaltningen respektive Samhällsbyggnadsförvaltningen.

11 Tillväxtprogrammet som policy för näringslivets utveckling
2016–2020
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Tillväxtprogrammet fastställer inriktningen för hur utveckling och tillväxt av näringslivet på
Gotland ska se ut. Programmet är ett sätt att styra och vägleda arbetet med näringslivsfrågor ur ett brett perspektiv, där företagsklimatet utgör en delmängd. Det är ett centralt dokument för hur utvecklingsaktörer på Gotland gemensamt ska stärka näringslivets förutsättningar. Inom ramen Region Gotlands organisation, ska tillväxtprogrammet ge företagen
en tydlig bild av vår ambition och framtidsplaner för näringslivets utveckling. På så sätt utgör Tillväxtprogrammet en policy för näringslivets utveckling på Gotland under perioden
2016–2020.
Mål: Att den insatsplan för att uppnå målen kopplade till företagsklimatet i Tillväxtprogrammet Gotland 2016-2020 genomförs och är känd både hos externa organisationer likväl
som hos alla berörda parter internt inom Region Gotland.
Ansvar: Näringslivschefen.

12 Upphandlingspolicy
Den av Region Gotland fastställda upphandlingspolicyn är av stor vikt både i det interna
arbetet med företagsklimatet och för näringslivet att förhålla sig till. Upphandlingspolicyn
beskriver övergripande vad som gäller vid upphandling av varor, tjänster och entreprenader. Vi ska sträva efter att skapa bästa förutsättningar till det lokala näringslivet att i möjligaste mån svara upp till Region Gotlands upphandlingar. Därtill öka kunskapen och viljan
hos de lokala företagen att engagera sig i Region Gotlands upphandlingar. Detta har stor
betydelse på företagsklimatet likväl som att Region Gotland uppnår fler valmöjligheter,
kostnadseffektivitet och troligen högre kvalitet på anbuden.
Region Gotlands existerande upphandlingspolicy reglerar EU:s grundläggande principer
kring upphandling: Principen om icke-diskriminering, principen om likabehandling, principen om ömsesidigt erkännande, proportionalitetsprincipen och principen om transparens.
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Vi ska kontinuerligt erbjuda utbildning och stöd till berörd personal att på bästa sätt efterleva dessa principer.
Mål: Att upphandlingspolicyn efterlevs och att gotländska företag vinner upphandlingar i
linje med rikets genomsnittliga andel.
Ansvar: Förvaltningschef i Teknikförvaltningen respektive Samhällsbyggnadsförvaltningen.

13 Ledarskap
Enskilda handläggare har ofta en synlig och utsatt roll. Att ställa krav på förbättrad tillgänglighet, service, rådgivning och bemötande kräver att det finns en god chefskultur och ledarskap. Den enskilda handläggaren får ej stå ensam, här har den närmaste chefen en viktig
roll för att skapa en god arbetsmiljö och trygg personal. Det ska vara prioriterat att tydligt
definiera och kommunicera det individuella mandatet till respektive personal. Enhetscheferna måste i sin tur ha ett gott stöd och mandat från sin avdelningschef. Respektive förvaltning med företagskontakter skall i sin verksamhetsplan ha en plan kring detta. Planen
till ett gott ledarskap skall med en röd tråd vara kommunicerad, transparent och tvärgående; från medarbetarkontrakt till koncernvision.
Mål: Respektive förvaltnings verksamhetsplan skall innehålla en tydlig plan och process för
ett gott ledarskap, från förvaltningschef och vidare genom hela organisationen och som
speglar koncernvisionen.
Ansvar: Förvaltningschef hos Teknikförvaltningen respektive Samhällsbyggnadsförvaltningen.
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14 Utbildning
Att säkerställa att alla medarbetare för sin unika roll har relevant kunskap och utbildning är
en grundläggande förutsättning för att ge bästa möjliga service.
Mål: I Teknikförvaltningen respektive Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplaner
skall utbildning sett ur ett företagsklimatperspektiv anges.
Utbildning ska delas upp i tre delar; intern, samverkan med näringslivet samt ledarskap och
chefsstöd.
-

Den interna utbildningsinsatsen förstärkas med kontinuitet och regelbundenhet
kring SKLs Förenkla helt enkelts befintliga verktyg, program och mål.
Den andra delen syftar till att öka förståelsen hos näringslivet för den politiska processen, dialog och respekt för varandras roller, samt även att öka kunskap och intresse hos regionens tjänstemän kring företagarens vardag.
I tillägg skall kontinuerliga utbildningsinsatser rörande offentlig upphandling enligt
de program som bland annat Svenskt Näringsliv och Östsvenska Handelskammaren tagit fram eftersträvas.

-

Den tredje delen, ledarskapsutbildning och chefsstöd för Region Gotlands chefer,
bör utformas efter en behovsinventering. Utbildningarna kan vara övergripande
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gemensamma, men i vissa fall bör möjliggöras genom kontinuerlig individuell
coaching.
Ansvar: Förvaltningschef hos Teknikförvaltningen respektive Samhällsbyggnadsförvaltningens är ansvarig för genomförande. Näringslivschefen skall vara ett stöd att tillhandahålla relevanta utbildningar.

15 Kontinuitet, mål och uppföljning
Under perioden för genomförandet av Förenkla helt enkelt noterades förbättringar både i
SKLs Insiktsmätningar och Svenskt Näringslivs ranking men som efter avslutad insats
vände åt fel håll. Detta visar vikten av kontinuitet, mål och mätbarhet i kvalitetsarbetet.
För att säkerställa att vi i genomförandet av programmet för företagsklimat arbetar systematiserat och med kontinuerlig uppföljning av mål kopplade till specifika insatser skall en
särskild insatsplan till detta program upprättas inom Regionstyrelseförvaltningen.
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Mål: Att den insatsplan för att uppnå målen kopplade till företagsklimatet i Tillväxtprogrammet Gotland 2016-2020 genomförs och är känd både hos externa organisationer likväl
som hos alla berörda parter internt inom Region Gotland.
Ansvar: Styrgruppen för företagsklimatet.
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/617
18 oktober 2017

Jonas Nilsson

Regionstyrelsen

Vatten i odlingslandskapet
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
1. Att uppdra till tekniska nämnden att vara behjälpliga med information kring
utfallet av det uppdrag SGU utfört kring ökad grundvattenbildning kring de
kommunala vattentäkterna samt medverka i en fortsatt dialog med LRF
Gotland om utnyttjandet av bevattningsvatten från Region Gotlands
avloppsdammar.
2. Att till Länsstyrelsen på Gotland och LRF Gotland framföra att Region
Gotland på grund av resursbrist inte har möjlighet att ingå i fortsättningen på
samverkansprojektet ”Odlingslandskapets vatten”.
Sammanfattning

Rapporten ”Vattnet i odlingslandskapet” behandlar frågor kopplade till det
gotländska jordbrukets ytvattenhantering i form av markavvattning och magasinering
av bevattningsvatten. Frågorna berörs både ur ett lagstiftnings- och
produktionsperspektiv. Region Gotland har deltagit i arbetet med rapporten.
Rapporten föreslår fortsatt arbetet med ett tjugotal åtgärder. Önskemål finns att de
tre organisationerna genom en överenskommelse förpliktigar sig att inom rimlig tid
ta sig an den eller de åtgärder man ansvarar för.
Regionstyrelseförvaltningen delar bilden att frågeställningarna när det gäller
odlingslandskapets vatten är mycket viktiga, att Gotlands lantbruksföretag måste ha
bästa möjliga förutsättningar att bedriva sin produktion samt att man vid
utarbetandet av åtgärder söker synergier mellan god markavvattning och exempelvis
inlagring av grundvatten, biologisk mångfald, begränsad klimatpåverkan etcetera.
Rapporten och överenskommelsen berör på ett par punkter ansvarsområden för
tekniska nämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden. Mot bakgrund av att Region
Gotland har en mycket begränsad roll i det skisserade samverkansprojektet, att
tekniska nämnden inte yttrat sig samt allmän resursbrist, bedömer
regionstyrelseförvaltningen att Region Gotland inte kan underteckna
överenskommelsen och ingå i samverkansprojektet. Regionstyrelseförvaltningen
bedömer att samverkan ändå kan ske, genom att tekniska nämnden är behjälplig med
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information när så önskas kring de projekt man driver med någon form av
anknytning till ytvatten i landskapet.
Ärendebeskrivning

Rapporten ”Vattnet i odlingslandskapet” behandlar frågor kopplade till det
gotländska jordbrukets ytvattenhantering i form av markavvattning och magasinering
av bevattningsvatten. Frågorna berörs både ur ett lagstiftnings- och
produktionsperspektiv.
Arbetet startade som en dialog mellan LRF Gotland och Länsstyrelsen på Gotland
vintern 2014. Efter sporadiska kontakter under ett par år ägde ett möte rum mellan
LRF och länsstyrelsen i juni 2016. På detta möte enades parterna om att samarbeta i
frågan och ta fram en förstudie med handlingsplan och därefter starta ett
genomförandeprojekt.
Region Gotland blev i augusti 2016 erbjuden att delta i projektet, i såväl styrgrupp
som arbetsgrupp. Mot bakgrund av den begränsade rådighet Region Gotland har i
frågorna, samt den ansträngda arbetssituation som råder för tjänstemän på
vattenområdet, fattades beslut om att Region Gotland enbart skulle delta med en
tjänsteman från regional utveckling i arbetsgruppen.
Arbetet med den nu föreliggande förstudien startade i oktober 2016 och avslutades i
maj 2017. Rapporten med tillhörande handlingsplanen ger en kortfattad
faktabakgrund och föreslår ett tjugotal åtgärder.
Rapporten beskriver
de klimatförändringar som förväntas ske samt hur de påverkar jordbruket,
• nuläget i form av dikningsföretag, täckdikning och bevattningsdammar,
• markavvattningens påverkan på grundvattnet samt
• lagstiftning som styr vattnet i odlingslandskapet samt länsstyrelsens respektive
Region Gotlands roll i sammanhanget.
•

Förslagen rör fyra huvudområden:
Ny markavvattning (tre förslag)
• Underhåll av dikningsföretag (elva förslag)
• Lagring av vatten (fem förslag)
• Biotopskydd och artskydd (två förslag)
•

Eftersom varje åtgärd har en ansvarig organisation, finns önskemål att
organisationerna genom en överenskommelse förpliktigar sig att inom rimlig tid ta
sig an den eller de åtgärder man sagt sig vilja genomföra. Förslaget till
överenskommelse biläggs denna tjänsteskrivelse.
Rapporten berör inte jordbrukets behov av dricksvatten till djur, inte heller
skogsdikning. Huvudinriktningen har varit att fånga frågeställningar som i huvudsak
ligger utanför kommunal planering eller redan behandlas i exempelvis i något av de
många andra vattenrelaterade planeringsarbeten som för närvarande pågår (se nedan),
främst länsstyrelsens arbete med den regionala vattenförsörjningsplanen och Region
Gotlands arbete med VA-strategi och VA-plan. Målsättningen har varit att
planeringsarbetena ska komplettera varandra utan onödig överlappning.
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Kopplingar görs till aktuella strategier som den regionala mat- och
livsmedelsstrategin samt den nationella livsmedelsstrategin. Naturvårdsaspekter och
jordbrukets klimatpåverkan har inte ingått i uppdraget och behandlas inte i
rapporten.
Förstudien har arbetats fram av en arbetsgrupp som bestod av Anna Törnfelt,
Andreas Nypelius, Mats Bondeson samt Petter Engström från LRF samt Karin
Fager, Anna-Lena Fritz, Kjell Norman, Peter Landergren, Annika Broms och Gösta
Cedergren från Länsstyrelsen. Jonas Nilsson deltog från Region Gotland. Tidigare
länsstyrelsemedarbetaren Christina Huhtasaari har varit projektledare och även svarat
för rapportens slutliga innehåll efter synpunkter från de deltagande parterna.
Rapporten och överenskommelsen berör på ett par punkter ansvarsområden för
främst tekniska nämnden, men även miljö- och hälsoskyddsnämnden. Rapporten och
förslaget till överenskommelse internremitterades till dessa nämnder 7 juli 2017 med
svarsdag 29 september. Tekniska nämnden har inte behandlat remissen. Miljö- och
hälsoskyddsnämnden behandlade remissen den 18 september (MHN §106 2017).

Bedömning

Bra balans mellan vatten och luft i marken är en förutsättning för ett gott
odlingsresultat. För att uppnå denna balans behöver marken vara lämpligt dränerad
för en god rotutveckling samtidigt som vatten behövs i form av regn eller bevattning
under odlingsperioden. Vattnets rörelser formas av landskapet och känner inte några
fastighetsgränser, vilket medför att markägarna behöver samarbeta för att hantera
vattnet i diken och kanaler.
Dagens infrastruktur för vatten i landskapet är ett resultat av samhällets ambitioner
att trygga landets livsmedelsförsörjning och lantbrukarnas behov av att optimera
förutsättningarna för en god skörd. På Gotland finns idag drygt 500 dikningsföretag,
som står för det viktiga underhållet av landsbygdens ”vattenvägar”. Eftersom inte
bara åkrar och övrig jordbruksmark, utan också landsbygdens bebyggelse, dess vägar
och annan infrastruktur är anpassade efter vattenvägarna i landskapet, är hela
strukturen beroende av att markavvattningssystemen fungerar.
Jordbrukets primärproduktion och den efterföljande förädlingsindustrin är mycket
viktiga för Gotland. Som konstateras i den regionala mat och livsmedelsstrategin är
mat och livsmedel tillsammans med besöksnäringen de två viktigaste
näringslivsgrenarna på ön, vilket syns i styrdokumentet ”Tillväxtprogram för Gotland
2016–2020” och även avspeglas i statens näringslivspaket ”Hållbara Gotland”.
Gotlands lantbruksföretag måste därför ha bästa möjliga förutsättningar för att
bedriva sin produktion. Det råder därför knappast någon tvekan om att
frågeställningarna inom detta projekt är viktiga. Speciellt ett år som innevarande, när
situationen på ett par månader går från försommartorka med torrlagda diken och
kanaler, till skördeproblem på grund av för mycket nederbörd under sensommar och
tidig höst.
Länsstyrelsen och Region Gotland har dock många andra ansvarsområden rörande
vatten som också måste beaktas. För Region Gotlands del handlar det främst om att
arbeta mot de övergripande mål på vattenområdet som anges i Vision 2025 enligt de
strategier som återfinns i miljöprogrammet. Även det nationella åtgärdsprogrammet
för att uppnå miljökvalitetsnormerna för vatten anger en riktning för detta arbete.
Region Gotland har som huvudman för VA-kollektivet också ansvaret för den
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kommunala vattenförsörjningen och tillsynsansvaret när det gäller reningsverk,
avloppsdammar, enskilda avlopp och mycket annat vattenrelaterat.
När det gäller just avloppsdammarna framhåller miljö- och hälsoskyddsnämnden i
sitt yttrande att det viktigt att vattnet kvalitetssäkras för att minimera risken för
människors hälsa och miljö. Miljö- och hälsoskyddsnämnden har anvisningar vad
gäller bevattning med behandlat avloppsvatten. Det är givetvis viktigt, framhåller
nämnden, att undersöka vilka restriktioner som finns hos branschorganisationer som
Arla och Lantmännen samt att vara lyhörd för ny lagstiftning och forskning om
användning av avloppsvatten för bevattning.
I grund och botten finns en målkonflikt mellan jordbrukets behov av att öka
kapaciteten för avrinningen från åkermark vid kraftiga och långvariga regn som
riskerar att leda till tillfälliga översvämningar och allas – även jordbrukets – behov av
att behålla mer av nederbörden längre tid på land. Både för lagring i
bevattningsdammar och för att på lämpliga sätt gynna ökad grundvattenbildning.
Målkonflikten är svårlöst, främst av två skäl. Dels för att odlingen i sig på de före
detta myrarna långsamt gör att marknivån sjunker, vilket leder till att dikena måste
fördjupas ytterligare, en process som kräver nya vattendomar. Dels eftersom den
lagringskapacitet i form av våtmarker som förr kunde ta hand om stora vattenmassor,
idag är produktiv jordbruksmark.
Teknikförvaltningen har för närvarande många uppdrag som rör vattensituationen.
Ett av dessa är att undersöka hur grundvattenbildningen kan öka runt i första hand
de kommunala vattentäkterna (TN §154). SGU har på förvaltningens uppdrag utrett
frågan (SGU rapport 2017:01) och har identifierat sex områden på Gotland där
förutsättningarna bedömdes som goda. Detta projekt är med i förslaget till
samverkansprojektet, och det enda där Region Gotland föreslås bli ansvarig.
Teknikförvaltningen har också medverkat i en förstudie kring vattenhantering på
Storsudret, där IVL Svenska Miljöinstitutet tillsammans med en rad andra partners
undersökt olika tekniker för att ta hand om och lagra vatten på ett så effektivt sätt
som möjligt, bland annat i underjordiska magasin. Tanken är nu att gå vidare och
testa, demonstrera, utvärdera och optimera teknikerna i en testbäddsmiljö. Detta
projekt är inte med i förslaget till samverkansprojekt.
Dessa två exempel speglar svårigheten att sia om vilka projekt Region Gotland
kommer genomföra. För närvarande pågår en snabb utveckling på vattenområdet,
även nationellt, och det är svårt att på förhand veta vilka specifika projekt som
kommer utvecklas och vad resultatet kommer bli. Vägval styrs också av
budgetprioriteringar och/eller möjligheter till annan finansiering, framgången för
eventuella projektansökningar och sist men inte minst vilken egen kapacitet och
kompetens Region Gotland har över tid.
Regionstyrelseförvaltningens bedömning är att samverkan är ett måste för att lösa
problemen med odlingslandskapets vattenhantering. Det skisserade
samverkansprojektet är med stor sannolikhet ett bra sätt att hitta synergier i frågorna,
främst då mellan länsstyrelsen och LRF Gotland. Även om både (större)
naturvårdsaspekter och klimatpåverkan från jordbruksmarken inte ingått i uppdraget
med rapporten, bedömer förvaltningen att det är viktigt att man i de efterföljande
projekten inte glömmer bort dessa aspekter.
När det gäller strategiska samarbeten med bäring på grund- och ytvatten är regionen
för närvarande, förutom de redan nämnda projekten, året ut engagerade i det
fyraåriga samverkansprojektet ”Vatten på Gotland” (med länsstyrelsen),
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utvecklingsprojektet ”Blått centrum Gotland” (med Uppsala universitet och
länsstyrelsen), vattenförsörjningsplan för Gotland (med länsstyrelsen, LFR m.fl.)
samt i det egna och tämligen omfattande interna samarbetet kring en ny VA-strategi
och VA-plan. Det finns också ett stort behov av att implementera den nya
vattenförvaltningsplanen åtgärdsprogram (där bland annat arbetet med
vattenskyddsområdena ingår) i regionens arbete.
I dessa samarbeten medverkar ofta tjänstemän från flera förvaltningar, men eftersom
regionstyrelseförvaltningen förväntas ta ett samordningsansvar blir förvaltningens
kapacitet en svag punkt. Bedömningen är att förvaltningen för närvarande saknar
möjlighet att ingå i fler samarbetsprojekt på området än de nu aktuella.
Mot bakgrund av att detta, och att Region Gotland har en mycket begränsad roll i det
skisserade samverkansprojektet samt att tekniska nämnden inte yttrat sig, bedömer
regionstyrelseförvaltningen att Region Gotland inte kan underteckna
överenskommelsen och ingå i samverkansprojektet. Regionstyrelseförvaltningen
bedömer att samverkan ändå kan ske, genom att tekniska nämnden är behjälplig med
information när så önskas kring de projekt man driver med någon form av
anknytning till ytvatten i landskapet.
Beslutsunderlag

•

Vattnet i odlingslandskapet. Länsstyrelsen på Gotland, LRF Gotland och
Region Gotland. Rapport maj 2017.

•

Förslag till överenskommelse om samverkansprojektet Odlingslandskapets
vatten

•

RS 2017/617 Vattnet i odlingslandskapet. Regionstyrelseförvaltningens
tjänsteskrivelse 2017-10-18

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
TN registrator
MHN registrator

Bilagor
Vattnet i odlingslandskapet. Länsstyrelsen på Gotland, LRF Gotland och Region Gotland. Rapport
maj 2017.
Förslag till överenskommelse om samverkansprojektet Odlingslandskapets vatten
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Överenskommelse om samverkansprojektet Odlingslandskapets vatten
Länsstyrelsen i Gotlands län, Region Gotland och Lantbrukarnas riksförbund på Gotland kommer härmed
överens om att tillsammans och var och en på eget håll verka för att realisera de projekt som ingår i
Förstudien Odlingslandskapets vatten.
Tyngdpunkten i samarbetet ligger ytterst i allas intresse att verka för bra lösningar avseende
vattenhushållning och möjlighet till regional hållbar tillväxt på Gotland.
Förstudien Odlingslandskapets vatten har letts av en gemensam styrgrupp under 2016 och våren 2017.
Projektledare för uppdraget har varit Christina Huhtasaari. I förstudiens rapport föreslås 21 olika projekt
för de tre parterna att ansvara för och arbeta med som alla bidrar till att öka vår kunskap och verka för bra
lösningar för vattnet i odlingslandskapet. Projekten rör ny markavvattning, underhåll av dikningsföretag,
lagring av vatten och biotopskydd/artskydd.
Det åvilar var och en part, utefter fastställt ansvar, att söka de ekonomiska förutsättningarna och resurser
för att utföra dessa projekt. Samverkan och deltagande mellan parter uppmuntras och ska ske i mån av
möjlighet. Vissa projekt är redan påbörjade medan andra kräver ny finansiering.

Uppföljning av arbetet enligt förstudien ska ske minst en gång årligen. Arbetet kan också följas upp i
samband med ordinarie samverkansmöten parterna emellan. En slutlig utvärdering av projektet
genomförs då alla projekt genomförts eller senast efter fyra år, 2020-12-01 för att därefter avslutas.

Överenskommelsen har upprättats i tre likalydande exemplar, varav parterna har tagit var sitt.

Visby den …………….

Visby den…………

Visby den…………

Peter Molin
Länsråd
Länsstyrelsen i Gotlands län

Anna Törnfelt
Ordförande LRF Gotland
Uppsala universitet

xxx
yyy
Region Gotland
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Inledning
Bra balans mellan vatten och luft i marken är en förutsättning för ett gott odlingsresultat. För
att uppnå denna balans behöver marken vara lämpligt dränerad för en god rotutveckling samtidigt som vatten behövs i form av regn eller bevattning under odlingsperioden. Vattnets rörelser formas av landskapet och känner inte några fastighetsgränser vilket medför att lantbrukarna behöver samarbeta för att hantera vattnet i diken och kanaler.
Vattnets infrastruktur i landskapet idag har vuxit fram som en produkt av samhällets ambitioner att tryga landets livsmedelsförsörjning och lantbrukarnas behov av att främja förutsättningarna för en god skörd. De frågor som var aktuella när de stora utdikningarna gjordes, från
slutet av 1800-talet fram till mitten på 1900-talet, var andra än idag när miljöaspekter beaktas
i högre utsträckning. Arvet i form av drygt 500 dikningsföretag behöver underhållas, främst
för att möjliggöra fortsatt odling men även eftersom vägar, bebyggelse m m har anpassat till
vattenvägarna i landskapet.
Arbetet med framtagande av rapporten Vattnet i odlingslandskapet har skett i samarbete mellan LRF, Länsstyrelsen i Gotlands län samt Region Gotland. Christina Huhtasaari har varit
projektledare och svarar även för rapportens slutliga innehåll efter synpunkter från de deltagande parterna. Under arbetets gång har strategiska problemområden identifierats och förslag
till möjliga åtgärder tagits fram.
De deltagande parterna har under arbetets gång uttalat ambitionen att rapporten ska ge en
grund för fortsatt god samverkan där och där förståelsen för parternas olika roller är en viktig
del.

4

2017-05-16

Sammanfattning
Rapporten Vattnet i odlingslandskapet behandlar vattenfrågan både ur ett lagstiftningsperspektiv och ur ett jordbruksperspektiv. Här finns även en översikt över andra pågående arbeten som rör vattenfrågor. Särskilt intressant är att den nationella livsmedelsstrategin behandlar
vattnet i odlingslandskapet ur perspektivet att jordbruksmarkens bördighet bör behållas och
utvecklas. I framtagandet av den regionala vattenförsörjningsplanen för Gotland behandlas,
förutom långsiktiga vattenförsörjningsfrågorna, även frågor kring vattenförsörjning till lantbrukets djur. Vattnet i odlingslandskapet och Regional Vattenförsörjningsplan Gotland ger
tillsammans en helhetsbild över vattenfrågor som berör jordbruket utan att överlappa
varandra.
Rapporten beskriver
•
•
•
•

klimatförändringar som förväntas ske samt hur de påverkar jordbruket
nuläget i form av dikningsföretag, täckdikning och bevattningsdammar
markavvattningens påverkan på grundvattnet
lagstiftning som styr vattenet i odlingslandskapet samt länsstyrelsens respektive
Region Gotlands roll i sammanhanget

En probleminventering har skett genom diskussioner med LRF respektive länsstyrelsen och
problembeskrivning ur respektive organisations perspektiv har tagits fram. Därefter har strategiska områden att arbeta vidare med identifierats. Ett förslag till handlingsplan med åtgärder/aktiviteter, ansvarig för att initiera att aktiviteten genomförs samt tidplan tagits fram.
Förslagen rör fyra huvudområden
•
•
•
•

Ny markavvattning
Underhåll av dikningsföretag
Lagring av vatten
Biotopskydd och artskydd

Två förslag
Elva förslag
Sex förslag
Två förslag

Arbetsgruppens förslag har presenteras och diskuteras vid en work-shop där inbjudna lantbrukare samt representanter för vattenråden fick lämna synpunkter på förslagen samt föreslå ytterligare åtgärder. Sammantaget kan konstateras att förslagen mottogs väl samt att det finns
förväntningar att förslagen till åtgärder omsätts i praktisk handling. En förståelse finns för att
vissa förslag, särskilt pilotprojekten, inte kan genomföras utan extern finansiering. Arbetsgruppens mål är att följa upp strategin med handlingsplan några gånger per år och fortlöpande
uppdatera när behov finns.
Arbetsgruppen har bestått av Anna Törnfelt, Andreas Nypelius, Mats Bondeson samt Petter
Engström från LRF. Karin Fager, Anna-Lena Fritz, Kjell Norman, Peter Landergren, Annika
Broms, Frida Eklund och Gösta Cedergren har representerat Länsstyrelsen. Jonas Nilsson har
representerat Region Gotland.
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Förutsättningar för strategin
Varför behövs en strategi för vattnet i odlingslandskapet?
Jordbruket är en viktig näringsgren på Gotland. Primärproduktionen omsätter väl över en
miljard kronor årligen och sysselsätter nästan 3 900 personer på cirka 1 500 företag. 1 Förutom
livsmedelsproduktionen genererar jordbruket även ett öppet landskap som är av betydelse för
såväl gotlänningar som besökare till Gotland.
För att växtodlingen ska fungera krävs i första hand att marken har en välfungerande dränering så att växternas rötter har god tillgång till både luft och vatten så att upptaget av näringsämnen ska fungera väl. Därutöver har tillgången till vatten för bevattning avgörande betydelse
för odlingssäkerheten, främst vid odling av potatis och olika trädgårdskulturer. Med kommande klimatförändringar, både vad gäller längre vegetationsperiod samt ändrat nederbördsmönster, kommer både markavvattning och bevattning att bli än mer betydelsefulla än
de redan är.
Odlingslandskapet i form av åker- och betesmark uppgår till drygt 110 000 ha vilket utgör 1/3
av länets yta. Sammanlagt används 70 % av landytan till jord- och skogsbruk. Det är här
merparten av infiltrationen av nederbörden sker och det är via naturliga vattendrag samt anlagda diken och kanaler vattnet leds genom landskapet och slutligen når Östersjön.
Nederbörden på Gotland uppgår till 500-600 mm, en del tas upp av växterna eller lagras som
grundvatten, resterande 150 – 200 mm rinner ut i Östersjön. Det finns alltså ett stort nederbördsöverskott som skulle kunna tas om hand men det kräver anlagda lagringsdammar om det
skall kunna utnyttjas. Grundvattenuttag är inte en möjlighet för jordbruksbevattning utan för
jordbrukets del är möjligheten att ta ut ytvatten under högflödesperioder (oktober-mars) det
som står till buds.
Under sommaren 2016 rådde stor vattenbrist på Gotland och restriktioner om användning av
kommunalt vatten infördes.
SGUs grundvattenmätningar under perioden 1992 – 2015 visar att den högsta grundvattennivå
i Isums ligger 0,5 m under markytan vilket inträffar i januari för att sedan sjunka till cirka 1,7
m under markytan när den är som lägst i november. Isums är att betrakta som ett exempel på
ett litet grundvattenmagasin. Motsvarande mätningar i Hemse visar att grundvattennivån ligger cirka 90 cm under markytan när nivå är som högst och på cirka 2,4 m när den är som
lägst. Hemse utgör ett stort grundvattenmagasin.
I jämförelse med mätningar under perioden 1992 – 2015 låg grundvattennivån 2016 i Hemse
på den lägsta nivån i princip hela året jämfört med tidigare år. För Isums del låg grundvattennivån i stort sett på normala nivåer under första hälften av året för att sedan sjunka till att
ligga betydligt lägre än normalt under andra halvåret.
Eftersom mätningarna har pågått under lång tid blir det tydligt att grundvattenytan kan nå en
högsta nivå och att nederbörd därutöver försvinner i form av avrinning. Se nedanstående diagram som visar variationen under senare år.
Uppmätta grundvattennivåer i ett mindre magasin, Isums nära Roma. X-axeln visar
grundvattennivåer under markytan, och y-axeln visar år 2012-2017. Den svarta linjen är de uppmätta
1
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grundvattennivåerna. Den blåa linjen är maxvärde, den gröna linjen är medelvärde och den röda
linjen är minvärde för perioden 1992-2015. Ett mindre magasin reagerar snabbare på nederbörden,
vilket också gör att nivåerna förändras snabbare. Under 2016 var nivåerna under de normala större
delen av året vid Isums.

Uppmätta grundvattennivåer i ett större magasin, Hemse. X-axeln visar grundvattennivåer under
markytan, och y-axeln visar år 2012-2018. Den svarta linjen visar uppmätta grundvattennivåer. Den
blåa linjen är maxvärde, den gröna linjen är medelvärde och den röda linjen är minvärde för
perioden 1987-2016. Sedan hösten 2015 har uppmätta grundvattennivåerna i Hemse varit mycket
under de normala. Det kom nederbörd i form av snö tidigt i november 2016, vilket hjälpte till att höja
grundvattennivåerna under senare delen av 2016.

Pågående arbeten som rör vatten på Gotland:
Strategin för vattnet i odlingslandskapet är en pusselbit i beskrivningen av vatten på Gotland.
Fokus för strategin har främst sikte på markavvattning och lagring av vatten för lantbruksoch trädgårdsföretagens behov. En grödas som utvecklas väl och kan skördas under goda betingelser ger det lägsta näringsläckaget till Östersjön. Strategin kompletterar därför övriga
planer som i hög utsträckning har siktet inställt på vattenförsörjning till boende och besökare
samt för möjligheter till byggande på Gotland.
Regional Vattenförsörjningsplan Gotland syftar till att ta ett helhetsgrepp över Gotlands försörjning, visa hur klimatförändringar kan påverka vattenförsörjningen i ett flergenerationsperspektiv samt peka ut de för länets viktigaste vattenresurser och bristområdena. Vidare ska
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planen stärka länets förmåga att hantera krissituationer kopplade till hot mot dricksvattenförsörjningen. Planen omfattar även vattenförsörjning till lantbrukets djur. I de allra flesta fall
används enskilda vattentäkter på lantbruksföretagen men det förekommer även att gården är
ansluten till det kommunala ledningsnätet samt att vatten hämtas vid bristsituationer från
kommunala tappställen. Viktigt att notera den kommunala skyldigheten att ordna vattentjänster endast omfattar skydd av människors hälsa och miljön, inte företagens behov av vatten. 2
Inom Region Gotland behandlas vattenfrågan i det regionala utvecklingsprogrammet Vision
Gotland 2025, i Bygg Gotland – översiktsplan för Gotlands kommun 2010–2025 och därtill
hörande fördjupade översiktsplaner för olika delar av Gotland. Vidare i Vattenplan för Gotlands kommun (rev. 2005) samt i Långsiktig plan för vatten- och avloppsutbyggnad på Gotland 2014–2022. Arbetet med att revidera den sistnämnda inleddes våren 2017. Den nya VAplanen kommer ha både en strategisk del samt en teknisk del med prioriteringar av utbyggnadsordning för det kommunala nätet. Delar av de strategiska vägvalen beskrivs i tidigare
antagna dokument, exempelvis den dagvattenstrategi tekniska nämnden antog i mars 2017.

Hur har strategin tagits fram?
Arbetet med strategin har skett genom deltagande från LRF, länsstyrelsen och Region Gotland. Arbetsgruppen har bestått av Anna Törnfelt, Andreas Nypelius samt Petter Engström
från LRF samt av Karin Fager, Anna-Lena Fritz, Kjell Norman, Peter Landergren, Annika
Broms och Gösta Cedergren från Länsstyrelsen. Jonas Nilsson har representerat Region Gotland. Parterna har träffats vid tre tillfällen under hösten 2016 och vintern 2017. Diskussioner
har därutöver skett inom länsstyrelsen samt inom LRF för att identifiera vilka problemområden som strategin bör fokusera på. LRF har anordnat en work-shop med ett 20-tal deltagare där SLU beskriv klimatförändringens inverkan på växtodlingen och LRF redogjorde för
vattenrättsliga frågor. Därutöver har Region Gotland lämnat information om avloppsvatten
för bevattning. Utkastet till strategin har presenterats den 6 april för lantbrukare samt representanter för vattenråden inbjudna av LRF samt representanter för länsstyrelsen och regionen.
Kunskapsunderlag från Jordbruksverket, SMHI, SGU, Naturvårdsverket och SLU har använts
för att beskriva klimatförändringens inverkan på växtodlingen och kraven på fungerande dränering. De frågor som rör vatten i den regionala mat- och livsmedelsstrategin samt i den
nationella livsmedelsstrategin beskrivs även i korthet.

Avgränsning
Rapporten berör endast vattnet i odlingslandskapet, dvs. inte vattenfrågor i skogen. Huvudinriktningen är att fånga frågeställningar som i huvudsak ligger utanför kommunal planering
eller redan behandlas i ovan redovisadearbeten. Kopplingar görs till aktuella strategier som
den regionala mat- och livsmedelsstrategin. (beslutad oktober 2016) samt den nationella
livsmedelsstrategin (presenterades januari 2017). Naturvårdsaspekter och klimatpåverkan på
grund av odling har inte ingått i uppdraget och behandlas inte i rapporten.

Koppling till En regional mat- och livsmedelsstrategi för Gotland 2016-2015
I den regionala mat- och livsmedelsstrategin redovisas att det mest påtagliga i kartläggningsarbetet har varit de stora möjligheterna till fortsatt utveckling av mat- och livsmedel på Gotland. Primärproduktionen, dvs. lantbruket och trädgårdsnäringen är en bas för åtminstone de-

2
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lar av förädlingsindustrin. Dessutom finns ett starkt beroendeförhållande mellan primärproduktionen, förädlingsföretagen och besöksnäringen. Förutom avsaluprodukter från lantbruksoch trädgårdsföretagen behålls ett öppet landskap med ekosystemtjänster samtidigt som ett
attraktivt öppet landskap är betydelsefullt för både de boende och för besöksnäringen. I
SWOT-analysen lyfts följande frågor fram som har betydelse för arbetet med strategin för
vattnet i odlingslandskapet:
Goda betingelser för primärproduktion
Förädling är en vattenkrävande verksamhet.
Brist på vatten av god kvalité vid förädlingen
Nya och längre säsonger (bl. a längre vegetationsperiod i ett förMöjligheter
ändrat klimat)
Potential för ökad produktion inom lantbruks- och trädgårdsföretag
Vattenbrist
Hot
Gemensamt för primärproduktionen och förädlingsindustrin är att tillgången till vatten är en
kritisk faktor. För lantbruks- och trädgårdsföretag handlar vattenfrågan både om att skydda sig
mot vatten i form av fungerande markavvattning samt om tillgång till vatten för djuren och för
bevattning. Det handlar det ofta om åtgärder som kan göras på det egna företaget eller i samverkan med andra som berörs av samma dike eller kanal.
Styrkor
Svagheter

Koppling till den nationella livsmedelsstrategin
Den nationella livsmedelsstrategin 3 anger inriktningen för politiken fram till 2030 med en
handlingsplan 4 för som sträcker sig fram till 2019. Propositionen avses att läggas fram till
riksdagen för beslut före sommaren 2017.
Ur kortversionen av En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar tillväxt i hela
landet.
”Ökad livsmedelsproduktion i Sverige, inklusive den ekologiska produktionen, förutsätter att
företagen har tillgång till produktiva mark- och vattenresurser. I den fysiska planeringen
behöver hänsyn tas till jordbruksproduktionen jämte andra samhällsintressen. Jordbruksmarkens bördighet bör behållas och utvecklas. Kompetensen kring markavvattning och hanteringen av vatten i ett landskapsperspektiv bör stärkas”.
I utredningen konstateras att regelverket kring jordbrukets markavvattning är komplext och
svåröverskådligt och att kunskap behövs både hos regionala och lokala myndigheter samt hos
privata aktörer om hur vattnet rör sig i landskapet och vilken effekt det får på den produktiva
jordbruksmarken.
I dag finns få nationella experter inom området lantbrukets hydroteknik. Därmed saknas kompetens om och förståelse för jordbruksmarkens behov av dränering, markavvattningssystemens uppbyggnad i landskapet och hur systemen påverkar både stad och land.
Regeringen gör bedömningen att det mot bakgrund av de identifierade kompetens- och kunskapsbehoven och krav på landskapsansats i hantering av vatten i jordbrukslandskapet finns
ett behov av att stärka kompetensen kring dessa frågor för att få till stånd en mer strategisk
3

Kortversion av regeringens proposition 2016/2017:104 En livsmedelsstrategi för Sverige – fler jobb och hållbar
tillväxt i hela landet
4
http://www.regeringen.se/informationsmaterial/2017/02/handlingsplan---en-livsmedelsstrategi-for-sverige-fler-jobb-och-hallbar-tillvaxt-i-hela-landet/
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och systematisk hantering av vattenfrågorna. En stärkt kompetens kan även förbättra möjligheterna att följa kunskapsutvecklingen på området, sprida kunskap och identifiera behov av
förändringar.
I handlingsplanen för livsmedelsstrategin återkommer vattenfrågorna under rubriken Säkerställa produktionsresurserna:
”Kunskapsspridning och kompetenslyft bland rådgivare, myndigheter och lantbrukare för
bättre vattenhushållning, markbördighet och säkra jordbruksmarkens produktionsförmåga för
ökad produktivitet.”

Klimataspekter
Klimatförändringar kommer att påverka det svenska jordbrukets produktionsförmåga på ett
positivt sätt genom att vegetationsperioden blir längre och andra grödor och sorter kommer att
kunna odlas framöver. Förändringarna av nederbördsmönstret som förutspås kommer även att
ställa nya krav på jordbrukets markavvattningsanläggningar. Det kommer också att medföra
behovet av vatten för bevattning kommer att öka. Behovet kan täckas genom lagring av vatten
i dammar men även att ta tillvara möjligheten med underjordisk bevattning.
Nedanstående avsnitt baseras till största delen på två rapporter från Jordbruksverket.
Den ena 5 rapporten beskriver vilka effekter det förändrade klimatet kommer att ha för jordbruket i Sverige. Förändringarna av medeltemperatur, vegetationsperiodens längd samt nederbörd görs i ett generationsperspektiv (2011-2040) där underlag från Rossby Centre 6, SMHI
har använts.
Den andra rapporten 7 är redovisning av ett regeringsuppdrag. Där görs en översyn av vad som
krävs för att anpassa markavvattningsanläggningar i form av täckdikning och öppna diken till
ett nytt klimat. Både teknisk utformning och dimensionering samt juridiska frågeställningar är
belysta.

Jordbrukets utveckling i ett nytt klimat
SMHI har upprättat klimatscenarier utifrån länsvisa klimatanalyser 8. Följande bedömningar är
beskrivna i rapporten utifrån antagandet om begränsade utsläpp av växthusgaser (RCP4.5).
Parameter
Vegetationsperiodens
längd

5

Medeltal 1961-1990 Variation
211 dagar

Vinternederbörd

164 mm

170 – 290 dagar
perioden 1961 –
2013
70 – 250 mm

Vårnederbörd

111 mm

35 – 200 mm

Bedömd
förändring
Ökning med två
månader till slutet av
2000-talet
Ökning med 20–
40%
Ökning med 20-30%

Jordbruksverket (Rapport 2007:16) En meter i timmen – klimatförändringarnas påverkan på jordbruket i
Sverige
6
http://www.smhi.se/forskning/forskningsomraden/klimatforskning
7
Jordbruksverket (Rapport 2013:14) Jordbruksverkets vattenanläggningar i ett nytt klimat
8
Framtidsklimat i Gotlands län – enligt RCP-scenarier. SMHI Klimatologi Nr 31, 2015
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Sommarnederbörd

156 mm

Höstnederbörd

195 mm

Perioden 1991-2013
har varit blötare än
referensperioden
100 – 350 mm

Ökning med 20-30%

Ökning med 15-20%

Nederbörden bedöms alltså att öka under alla årstider.
Tillrinningens dynamik:
Högre flödestoppar vintertid medan vårflödet minskar/försvinner eftersom mindre mängd
nederbörd kommer att lagras som snö. Längre säsong med låga flöden eftersom vegetationsperioden blir längre och därmed kan växterna ta upp vatten längre tid, dvs. vattnet når inte
grundvattnet och vattendragen.
Marktorka 9:
Bedömningarna baseras på medelvärdet av varje års lägsta markfuktighet under perioden
1963-1992. Under den perioden rådde torka med, i medeltal, 16 dagar på Gotland. Bedömningen är att antalet dygn med marktorka kommer att öka med 20-27 dygn under perioden
2021-2050, dvs. mer än en fördubbling jämfört med referensperioden. Torkperioden förväntas
bli längre i kustområdena jämfört med det inre av Gotland.
Maximal 7-dygnsnederbörd:
Ett index för årets största 7-dygnsnederbörd kan användas för bedömningar av förändringar i
vattenflödet i små och medelstora naturvattendrag och diken. Medelvärdet för perioden 19611990 är 60 mm med stora variationer mellan åren. Bedömningen är att 7-dygnsnederbörden
kommer att öka med 30-40 % till slutet av seklet, dvs. det blir fler tillfällen med kraftig
nederbörd. Bedömningen är att mer nederbörd kommer att variera över ön, mer över de inre
delarna samt i nordväst, jämfört med kustområdena.
Klimatförändringens effekter för växtodlingen
I de klimatförändringsscenarier som studerats kommer det förändrade klimatet att påverka jordbruket i Sverige på ett i huvudsak gynnsamt sätt i ett 25-årsperspektiv. Växtodlingen anpassas
succesivt till de nya möjligheter som uppkommer för grödor som kräver längre vegetationsperiod och andelen höstsådda grödor bedöms också öka. Dessvärre uppkommer en sämre
situation ifråga om skadeinsekter och ogräs. Dessa förändringar sker i sådan takt att de förändringar som jordbrukarna behöver göra kan ske successivt med nya grödor/sorter, ny teknik
och anpassad odlingsteknik för att hantera skadegörare och miljöbelastning. Ett område där det
redan nu kan vara angeläget med ökad uppmärksamhet gäller vattenhushållning, dvs. avvattning
och möjligheter till bevattning. Investeringar inom dessa områden har lång avskrivningstid 10.

Markavvattningsanläggningar i ett nytt klimat
För vattenhushållningen i odlingslandskapet är det nödvändigt att redan idag ha i åtanke de
nya behov som klimatförändringar kan föra med sig. En nyinvestering i täckdikning har lång
avskrivningstid och det nya nederbördsmönstret behöver finnas i åtanke vid planeringen av
täckdikningen. Livslängden på en täckdikningsanläggning kan uppskattas till 50 – 100 år. Det
innebär att 1-2 % av den täckdikade arealen skulle behöva göras om varje år.

9

Marktorka i framtiden – en sammanställning för södra Sverige. SMHI Rapport nr 2014-33

10 Jordbruksverket (Rapport 2007:16) En meter i timmen – klimatförändringarnas påverkan på jordbruket i

Sverige
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Med förlängd växtsäsong, ökade vattenflöden vår och höst samt mer intensiva regn sommartid
ställs nya krav på befintliga diken och täckdiken. Dels kan äldre täckdikningar inte längre leva
upp till de nya krav som ändrat nederbördsmönster kräver, dels krävs att underhållet av öppna
diken förbättras för att hantera intensiva regn sommartid. Trots att sommarflödena är lägre än
vinter/vårflödena så är risken för grödan avsevärt större sommartid. Effekten på grödan vid ett
intensivt regn påverkas i hög utsträckning av hur mycket vegetation som finns i diket, dvs. hur
snabbt diket kan leda undan nederbörden till den nivå som är lämpligt för grödan. Översvämningar/högt grundvattenstånd efter stora nederbördsmängder under en kort perioden (maximal
7-dygnsnederbörd) kan förstöra skörden, ökar risken för utlakning av växtnäringsämnen och
skapar problem i samband med skörd och jordbearbetning.
Illustration över vattennivån vid täckdikning 11.

Om dessa nederbördsmängder bidrar till påfyllningen av grundvattnet beror på hur torrt det är
i marken före regnet, dvs. om vegetationen hinner tar upp nederbörden innan grundvatten
bildas. Om regnet kommer efter en torrperiod uppkommer även risken att nederbörden inte
hinner infiltreras i marken utan avgår som ytvattenavrinning.
Statistik
Gotlands åkerareal 12
Årtal
1951
1975
1985
1995
2001
2013

Antal hektar åker
84 902
82 400
83 475
86 679
85 355
85 749

Som synes har åkerarealen varit tämligen konstant de senaste 60 åren. Arealer har tagits ur
bruk medan omläggningen av skog till åker har tillfört ny åkerareal. Under perioden 2010-

11 Ur Greppa näringen: Dränering Vad behövs för att odla? Jon Wessling LRF
12

http://statistik.sjv.se/PXWeb/pxweb/sv/Jordbruksverkets%20statistikdatabas/?rxid=5adf4929-f548-4f279bc9-78e127837625
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2013 anmäldes 500 ha skog för omläggning till åker på Gotland vilket är 25 % av den totala
anmälda arealen för Sverige 13.
Enligt enkäten Dränering av jordbruksmark 2013 14 bedömer jordbrukarna på Gotland att 40
% av åkerarealen är systemtäckdikad och att 72 % av arealen har tillfredställande dränering.
Vad gäller behovet av nytäckdikning eller omtäckdikning så uppger lantbrukarna att 36 % av
åkerarealen har detta behov, dvs. cirka 30 000 hektar behöver åtgärdas men att endast cirka
5 000 hektar kommer att genomföras inom kommande 5-årsperiod. Det är alltså en stor
skillnad mellan behovet och vad som kommer att genomföras.
En genomgång av kartoteket över täckningsplaner som fått statligt stöd under perioden 19301989 för socknarna Martebo, Roma och Stånga visar att totalt 1 200 ha täckdikades med statligt stöd under denna period med en jämn fördelning mellan de olika årtiondena, dvs. inget
årtionde utmärkte sig med särskilt hög aktivitet. Genomgången syftade till att bedöma om
täckdikningsaktiviteten har varierat i jordbruksintensiva socknar under perioden. Det syns
alltså ingen skillnad mellan när den mer arbetskrävande tegelrörsdikningen ersattes av mer
maskinell plaströrstäckdikning på 1960-talet.
Jämfört med hela riket visar enkäten att andelen åkermark med tillfredställande dränering är
lägre på Gotland. Detsamma gäller i jämförelse med det produktionsområde Gotland tillhör,
Götalands mellanbygder. Där är bedömningen att 80 % av åkerarealen har tillfredställande
dränering jämför med 72 % på Gotland.
Vad gäller om åkermarken ingår i ett eller flera dikningsföretag visar enkäten att Gotland har
högst andel i landet, 59 % jämfört med 53 % i Götalands mellanbygder. Dessvärre är andelen
dikningsföretag med aktiv styrelse endast 48 % jämfört med 53 % i Götalands mellanbygder.
Andelen där man inte vet om det finns en aktiv styrelse är lika stora.
Enkäten visar tydligt att täckdikningsbehovet är kraftigt eftersatt i hela landet och att situationen är sämre på Gotland jämfört med produktionsområdet i övrigt. Eftersom täckdikning
förutsätter att huvudavvattningen i form av större diken och kanaler fungerar är förhållandet
att det saknas en aktiv styrelse i dikningsföretagen problematisk.
Detta förhållande avspeglar sig också i behovet av underhåll av öppna diken. På Gotland uppger 27 % av de tillfrågade att de inte vet om det finns behov av underhåll av de öppna dikena,
vilket är högst i landet. På frågan om underhåll har skett under den senaste 5-årsperioden av
någon del av de öppna dikena svarar 42 % att så har skett vilket är lägre än inom produktionsområdet som helhet. Det framgår också att underhållet inom den senaste 10-årsperioden ligger
lägre på Gotland (57 %) jämfört med 66 % inom produktionsområdet.
Sammantaget visar enkäten att Gotland i jämförelse med Götalands mellanbygder har
•
•
•
•

13

större täckdikningsbehov
lägre andel åker med tillfredställande dränering
större andel dikningsföretag vilket kräver samverkan mellan lantbrukarna
sämre kännedom om det finns underhållsbehov av öppna diken

Länsstyrelsen. Rapporter om natur och miljö 2014:1 Omläggning av skog till åker på Gotland 2010 – 2013
https://www.diva-portal.org/smash/get/diva2:904223/FULLTEXT01.pdf
14
Statistiska meddelanden JO 41 SM 1402
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•

lägre andel genomförda underhållsåtgärder under den senaste 10-årsperioden

Bevattningsbehov i ett nytt klimat
En längre vegetationsperiod kan leda till ökad produktion och odling av fler växtslag. Torrare
somrar gör att behovet av bevattning kommer att öka, dels för specialgrödor som grönsaker
och potatis men även för oljeväxter och vall.
Ytvattentillgången är mycket begränsad sommartid eftersom diken och kanaler är torra stora
delar av sommaren. Däremot finns stora möjligheter att leda av ytvatten under högflödesperioden vinter/vår och fylla anlagda vattenmagasin. En sådan åtgärd är värdefull ur miljösynpunkt eftersom näringsämnen som finns i vattnet tas om hand i stället för att det rinner ut i
Östersjön. I samband med bevattningen uppkommer även en positiv miljöeffekt eftersom
markens näring kan tas upp av växterna genom att vattentillgången säkerställs även under
torra perioder. På så sätt minskar även risken för utlakning eftersom näringen bortförs med
skörden.
Förutom att lagra bevattningsvatten i dammar kan tekniken
med underjordisk bevattning tillämpas där jorden är lämplig
för det. Tekniken innebär att reglerbara luckor installeras i ett
öppet dike/kanal. Efter avslutat vårbruk höjs luckan och
vattennivån i diket höjs till lämplig nivå. Biologiska aspekter
för hur mycket vatten som bör släppas förbi luckan behöver
beaktas.

Dämt dike i Snodderåns dikningsföretag vid Mästermyr.
Foto: Länsstyrelsen.

Vattenanläggningar på Gotland – en nulägesbeskrivning
Dikningsföretag på Gotland
Den stora torrläggningsperioden på Gotland skedde mellan 1880 och 1920. Orsaken till det
var
•
•
•
•
•
•

Laga skiftet hade genomförts och minskat ägosplittringen
Kommunikationer till fastlandet - jordbruksprodukter kunde säljas
Tillgång till konstgödsel - myrarnas näringsbrist kunde hanteras
Ångmaskinen gjorde att vattendrivna sågar inte längre behövdes
Dikningslagen 1879 - förutsättningarna för avvattningen blev klarlagda
Livsmedelsbrist – 8 % av befolkningen utvandrade 1881-1890
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Under perioden 1880-1920 genomfördes 500 laga kraftvunna syneförrättningar. 15 Den sista
stora förrättningen gällde Lina myr som påbörjades 1947 och avslutades 1958.
Många av förrättningarna har gjorts om efter att den första förrättningen gjordes. Gemensamt
för gällande förrättningar är att de i regel inte har omprövats vad gäller kostnadsfördelningslängden trots att fastighetsförteckningen i den gällande förrättningen är inaktuell.
Dikningsföretagen ska ha en styrelse som sköter dikningsföretagets angelägenheter och aktuell styrelse ska även vara registrerad hos länsstyrelsen. Här finns stora brister. Dels kan ”styrelsen ha somnat in”, dvs. det finns ingen aktiv styrelse. Dels kan styrelsen ha glömt att registrera sig hos länsstyrelsen. I dagsläget finns cirka 90 kontaktpersoner eller styrelser registrerade hos länsstyrelsen.
Dräneringsenkäten 2013 visar att så många som 50 % av de tillfrågade uppgav att de visste att
fastigheten ingår i ett/flera dikningsföretag men att det inte finns en aktiv styrelse (32 %) eller
att man inte vet (20 %) om det finns en aktiv styrelse.

Täckdikning
I dagsläget är cirka 40 % av åkerarealen på Gotland systemtäckdikad. Genom systemtäckdikningen uppnås en jämn upptorkning på fältet och växterna får goda betingelser genom en bra
balans mellan luft och vatten i marken. Dränering gör även att risken för jordpackning minskar och ger bättre framkomlighet under vårbruk och i samband med skörd.
Täckdikning skedde med tegelrör fram till 1960-talet, därefter har främst plaströr använts.
Under 1990-talet minskade täckdikningen drastiskt i hela landet. Omläggningen till ny livsmedelspolitiken gjorde att intresset för markinvesteringar sjönk även på Gotland. Med ny teknik har intresset återigen ökat men omfattningen under den senaste fem-årsperioden är lägre
än hälften jämfört med de planer som uppgavs i dräneringsenkäten. Behovet av täckdikning är
stort framöver.

Lagring av vatten
Antal domar för jordbruksbevattningsändamål
År
Ytvattenuttag
1970-1979
14
1980-1989
17
1990-1999
1
2000-2009
2
2010-2014
1
SUMMA
35

Grundvattenuttag
1
1

Tillståndet används ej
1
2
1

2

4

Exempel på villkor som finns i domen Maximal volym vatten som får ledas bort, endast två
domar har gränser som överstiger 100 000 m³
•
•
•

15

Maximalt antal liter/sek ytvatten under angiven period som får ledas bort eller
grundvatten som får pumpas upp
Minsta flöde som måste släppas förbi i diket i samband med ytvattenuttaget
Maximal fyllningshöjd i dammen

Gutabygd 2013

2017-05-16

15

Det stora antalet domar 1970 – 1989 beror troligen på den teknikutveckling som skedde när
bevattningsmaskinerna introducerades på 1970-talet. Den allmänna tillbakagången vad gäller
jordbruksinvesteringar under 1990-talet kommer även till uttryck i det förhållandevis låga
antalet domar efter 1990.

Ur SJV-rapport: Klimatförändringar och bevattningen, Odlingslandskapets tekniska system måste anpassas till
klimatförändringarna

Under 2007 infördes möjligheten för länsstyrelsen att hantera ytvattenuttag som ett anmälningsärende. Detta under förutsättning att vattenytan i den anlagda dammen inte överstiger 5
ha samt att bortledningen av ytvatten högst uppgår till 100 000 m³/år 16. Denna möjlighet har
kommit till användning i samband med anläggning av våtmarker som även kan användas för
bevattningsändamål, investeringar som gjorts med stöd inom landsbygdsprogrammet. Merparten av de tidigare domarna hade alltså kunnat rymmas inom dagens gränser för anmälningsärende. Länsstyrelsen som tillsynsmyndighet kan dock besluta om nya krav om det visar
sig att dammen/ytvattenuttaget orsakar skada eller olägenhet.
Det är alltid möjligt att söka tillstånd hos Mark- och miljödomstolen även om lagstiftningen
för den planerade verksamheten inte kräver detta. Med ett tillstånd har brukaren större trygghet i rätt till vattenuttaget, dvs. ett tillstånd är det enda som gör vattentillgång säkrad och som
ger lagliga rättigheter att bedriva verksamheten enligt det fattade beslutet (vattendomen).
Enligt Vattenplan för Gotlands kommun 2005 har det på Gotland sedan cirka 1990 tillämpats
en metod som innebär mekaniska och biologisk rening i biologiska dammar varefter vattnet
sedan lagras i dammar och kan användas för bevattning av åkermark. Enligt dokumentet sker
detta vid reningsverken i Havdhem, Hemse, Roma, Stånga och Väskinde (reningstypen anges
som Dammar för dessa anläggningar). Volymen bevattningsvatten från dessa dammar uppgår
vid Roma 17 till drygt 500 000 m³, i Väskinde cirka 50 000 m³och vid Hemsedammarna till
100 000 m³ - 200 000 m³ beroende på vilka dammar som har haft tillräckligt lång (5 månader)
lagringstid för att kunna användas till bevattning. Dammen i Havdhem används inte idag för
bevattning och Stångadammen rymmer cirka 75 – 100 000 m³. Därutöver finns en avloppsdamm i Vänge som används för bevattning på i storleksordningen 100 000 m³.
I samband med användning av avloppsvatten för bevattning behöver kvalitetsaspekter beaktas. I Sverige finns inga bindande riktlinjer som reglerar kvalitet av bevattningsvatten. Risker för
16

19 § Förordning (1998:1388) om vattenverksamhet m. m
Varav 200 000 m³ i en privat damm

17

16
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smittspridning av främst salmonella är en viktig aspekt att beakta om avloppsvatten används.
Provtagning enligt Region Gotlands kontrollprogram mäter bland annat olika former av kolibakterier och salmonella. Ingen förekomst av salmonella har påträffats under årens lopp.
Halterna av kolibakterier varierar mellan provtagningstillfällena. Restriktioner finns om hur
lång tid som behöver gå mellan bevattning med avloppsvatten och skörd av olika grödor. I ett
internationellt perspektiv motsvarar den svenska tillämpningen de gränser som finns i Tyskland för avloppsvatten med motsvarande kvalité. 18
En översiktlig bedömning av tillgången till vatten för bevattning:
Dammar med dom samt Anmälan om vattenverksamhet

3 300 000 m³

Avloppsvatten för bevattning

1 000 000 m³

Det finns även andra bevattningsdammar som fylls med ytvatten under hösten/vintern och
används för bevattningsändamål. Den totala tillgången till bevattningsvatten uppgår till cirka
5 miljoner m³ enligt uppgift 19 från Ulf Smedberg, Ekeby Smide.

Grundvatten och markavvattning
Definition av grundvattenbildning20
Med naturlig grundvattenbildning avses den genomsnittliga, årliga effektiva nederbörden. Det
vill säga den nederbörd som inte tas upp av växtlighet eller avdunstar och som faller inom ett
grundvattenmagasins tillrinningsområde. Det är den teoretiska gränsen för hur mycket grundvatten som kan tas ut ur det aktuella grundvattenmagasinet utan att magasinets volym av sötvatten minskar.
Hur ser vattenförsörjningen ut på Gotland? 21
På Gotland är grundvattenmagasinen ofta små och den sprickiga kalkstensbergrunden gör att
det kan vara stor skillnad på vattentillgången på olika platser. Det kommunala nätet står för
cirka 50 % av den totala vattenförbrukningen, resterande vattenanvändare tar vatten från enskilda vattentäkter. På Gotland finns närmare 14 000 enskilda brunnar.

Litteraturgenomgång
Publikationen Grundförbättringar, Tidskrift för jordbrukets rationalisering genom grundförbättringar gavs ut utav Kungl. Lantbrukshögskolans institution för agronomisk hydroteknik
under perioden 1947 – 1976. 22 Syftet var att publicera resultat från vetenskaplig forskning,
försöksverksamhet och praktisk erfarenhet från frågor som rör vattnet inom jordbruket. I tio
artiklar beskrivs förhållanden på Gotland ur olika perspektiv. Nedan en sammanfattning av
olika artiklar av intresse för detta projekt.

18

Beatrix Alsanius, Kunskapsunderlag avseende avloppsvatten för bevattning, Institutionen för Biosystem och
Teknologi, SLU 2014 Dnr 530-3613-14
19
Telefon den 20 mars 2017.
20
http://extra.lansstyrelsen.se/viss/Sv/detta-beskrivs-i-viss/allmanna-uppgifter-gv/Pages/naturliggrundvattenbildning.aspx
21
http://www.lansstyrelsen.se/Gotland/Sv/miljo-och-klimat/vatten-ochvattenanvandning/vattenlaget%20p%c3%a5%20Gotland/Sidor/default.aspx
22
http://www.slu.se/institutioner/markmiljo/forskning/jordbearbetning/publikationsserier1/grundforbattring/

2017-05-16

17

Om vattenförhållandena på Gotland 23
Artikeln behandlar i hög utsträckning hur de utdikade myrarna har påverkat vattenförhållandena på Gotland.
Under början av 1940-talet inträffade under ett antal av varandra påföljande år synnerligen
svår torka på Gotland. Myrarna blev hårt uttorkade med svår sprickbildning som följd. Myllan
försvann ner i sprickorna brukningen försvårades. Försök startades av dämning i myrkanalerna för att försöka hålla kvar vårvattnet i kanalerna så länge som möjligt och på så sätt
åstadkomma underjordisk bevattning. Försöken påbörjades 1942 och kom att pågå till 1961
(se Undersökningar rörande grundvattenuppdämning i blekejord på Gotland åren 1942 –
1961).
Eftersom försöken visade goda resultat medförde det att viss dämning kom att föreskrivas i
domar vid omgrävning och nygrävning av myrkanaler även om vissa praktiska svårigheter har
uppkommit både vid dämningarnas utförande samt vid skötseln av dämmena.

Preliminärt meddelande om hydrologiska undersökningar på Gotland 24
Den 1 april 1952 startade SGU grundläggande undersökningar av Gotlands hydrogeologi.
Genom att samla in uppgifter från brunnsborrningar så skapas med tiden ett omfattande
brunnsarkiv. Metodiken för undersökningarna var densamma som tillämpats i Danmark under
cirka 30 år.
Undersökningens program var att studera grundvattnets förekomst för att få svar på ett antal
frågor, bl. a om hydrotekniska åtgärder har påverkat grundvattenståndet.
Efter två års verksamhet kunde följande slutsatser dras:
•
•
•

•

23

Grundvattensänkningen beror i hög grad på ökad vattenkonsumtion
När den leriga kalkstenen täcks av s.k. pinnlera (moränlera) så kan ingen infiltration
ske genom detta lager eftersom pinnleran är så gott som helt tät.
Inom kalkstensområden varierar vattenståndet kraftigt med nederbörden. Magasinen är
fyllda på våren efter tjällossningen och sjunker sakta från mitten av juni till september
för att sedan åter stiga under hösten och vintern.
Hydrotekniska åtgärder i form av sänkningar av myrar som var lämpliga för odling har
i sig inte haft någon negativ inverkan. Dessa myrar är så gott som helt täta i botten
eftersom de är underlagrade av lera eller bleke. Däremot har kanalerna mellan myrarna
och havet påverkat grundvattnet. Ofta har kanalerna skurit genom vattenförande lager
och därigenom dränerat dessa lager till kanalbottnarnas nivå. Då påverkas betydligt
större områden än själva myren. Området som påverkas är beroende av genomsläppligheten i marken som omger kanalen.

S.O. Berg Om vattenförhållandena på Gotland, sid 185, Grundförbättringar, 1950/51 Nr 4, Årg. 4
Helge Tullström, Preliminärt meddelande om hydrologiska undersökningar på Gotland, sid 243,
Grundförbättringar 1954, nr 4, Årg. 7
24
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Undersökningar rörande grundvattenuppdämning i blekejord på Gotland åren 19421961 25
Underbevattning kan ske genom att dämma upp vatten i öppna diken och kanaler och därigenom höja grundvattenståndet i anslutning till diket. För att det ska kunna ske framgångsrikt
krävs att markytan är någorlunda plan samt att marken har god genomsläpplighet. Detta förekommer på de utdikade gotländska myrarna där alven består av blekejord med mer eller
mindre utpräglad sprickbildning.
Lantbrukshögskolans institution för agronomisk hydroteknik anlade 1941 ett försök med
möjlighet att reglera grundvattenståndet på Bara myr för att kunna studera sambandet mellan
grundvattenståndet och avkastningen av olika grödor. Försöket sköttes om dagligen och låg
fast under 20 år till 1962.
Skörderesultaten från försöket visar att
•
•

•

Den maximala avkastningen från en vall beror på samspelet mellan grundvattenståndet
och årsmånen (nederbörd, temperatur).
Under torra växtperioder erhölls maximal avkastning av vall vid en grundvattennivå
på 0,15 till 0,45 m, vid normal nederbörd vid 0,45 till 0,75 m samt vid nederbördsrika
perioder vid 0,75 till 1,05 m.
Den praktiska slutsatsen är att en uppdämning av grundvattnet på gotländska myrar
bör som regel vara en produktionsfrämjande åtgärd vid vallodling. Detta gäller även
för våroljeväxter och vårsäd särskilt när försommaren är torr.

Våtmarker vid dricksvattentäkter
SGU har på uppdrag av Region Gotland studerat förutsättningarna för att förstärka vattenproduktionen genom anläggande av våtmarker och infiltrationsområden intill dricksvattentäkter.
Rapporten 26redovisar sex möjliga metoder för att öka grundvattenbildningen i grundvattentäkternas närområde. De olika scenariorna är
•
•
•
•
•
•

Våtmarker
Dammar
Infiltrationsanläggningar
Sjöar och kalkbrott som magasin
Översilningsängar och meandring av ytvattendrag
Kulvertering av diken och reglerad dränering

Bedömning av de olika metoderna ur jordbrukets perspektiv
Anläggning av bevattningsdammar är en etablerad metod där markförhållandena och tillgången till ytvatten medger detta. En tankegång i rapporten är att anlägga grundvattendammar

25
G. Hallgren, O. Nääs, P. Wiklert Undersökningar rörande grundvattenuppdämning i blekejord på Gotland åren
1942-1961, Grundförbättringar 1965, Nr 4, Årg. 18
26
Dahlqvist, Peter et.al Våtmarker och grundvattenbildning – om möjligheterna till ökad kapacitet vid
grundvattentäkter på Gotland. SGU-rapport 2017:01
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i en dalgång och därigenom skapa en underjordisk damm. Rapporten konstaterar att grundvattendammar nära vattentäkter inte finns i dagsläget och att det bör utredas vidare var sådana
dammar skulle kunna lokaliseras.
En variant av grundvattendammar är att anlägga dämmen i större diken/kanaler. Dämmena
regleras under vegetationsperioden så att grundvattenytan höjs efter avslutat vårbruk och därigenom åstadkoms en underjordisk bevattning under växtsäsongen. Vid stora regn och inför
skörd sänks dämmena och vattnet kan återigen flöda fritt i diket/kanalen. Det skapas på så sätt
en ”marknära grundvattendamm”. Genom denna dämning kan underjordisk bevattning åstadkommas på upp till hundratals hektar om markförhållandena när markförhållandena är lämpliga. Grundvattenbildningen för vattentäktsändamål är troligen mycket begränsad genom detta
förfarande, förutom om det finns grävda brunnar för enstaka hushåll inom dämningsområdet.
Metoden med reglerad dränering åstadkommer i princip samma sak med skillnaden att det
endast är dräneringen på det enskilda fältet/täckdikessystemet som regleras genom att döma
utloppet och därigenom ställa täckdikena under vatten.
Infiltrationsanläggningar där ytvatten under högvattenflödet avleds till områden med fördelaktig infiltrationskapacitet är ett annat scenario som beskrivs. Svårigheten är dock att finna
sådana markområden.
Översilningsängar innebär att lågt liggande områden i anslutning till ytvatten tillåts att svämmas över vid höga flöden samt att diken inte går fram till ytvattendraget utan översvämmar
det lågt liggande området i stället. Detta minskar avrinningen och vattenhastigheten avtar
samtidigt som chansen för att ytvattnet ska bilda grundvatten ökar. Det kan dock vara problematiskt att finna sådana områden eftersom dessa lågt liggande områden i många fall är utdikade våtmarker som är underlagrade av tätande jordlager.
Kulvertering av dike innebär att vattnet leds genom ett rör i stället för i ett öppet dike. Det
öppna diket kan då täckas med jord och den dränerande effekten genom sidorna i diket skulle
delvis då upphöra. Eftersom många diken och kanaler har höga flöden periodvis skulle en
kulvertering kräva grova rör och skulle därigenom bli väldigt kostsam. Rapporten konstaterar
även att den biologiska mångfalden skulle minska eftersom en öppen vattenyta försvinner.
Region Gotland har i skriften Gotlands grundvatten och dricksvatten 27 beskrivit förutsättningarna och utmaningarna inför framtiden för dricksvattenförsörjning via grundvatten. Syftet
är att öka kunskapen om grundvattenfrågor, främst inom gruppen fastighetsägare med enskild
vattenförsörjning. I skriften konstateras att stora områden våtmarker har försvunnit till förmån för livsmedelsproduktion på ny åkermark. Våtmarkerna kan ha bidragit till grundvattenbildning men framför allt har våtmarkerna dämt grundvattenmagasinen och fördröjt avrinningen. Utläckande grundvatten tar sig nu snabbare till havet än tidigare.

27

www.gotland.se/94272
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Några slutsatser av litteraturgenomgången
Grundvattenfrågan har studerats och beskrivits ur flera olika perspektiv sedan mitten av 1990talet. Främst har effekten av utdikningen av våtmarkerna varit av intresse. Översiktligt visar
litteraturgenomgången att
•
•
•

•

•

•

Våtmarkerna i sig, på själva våtmarksområdet, inte medverkar i någon större utsträckning till grundvattenbildning eftersom de är underlagrade av täta jordarter
Genom utdikningen har våtmarkens dämmande effekten på grundvattnet minskat och
vattnet rör sig snabbare mot havet än före utdikningen
Kanalerna mellan myrarna och havet har påverkat grundvattnet. Ofta har kanalerna
skurit genom vattenförande lager och därigenom dränerat dessa lager till kanalbottnarnas nivå. Då påverkas betydligt större områden än själva myren. Området som påverkas är beroende av genomsläppligheten i marken som omger kanalen.
På lämpliga områden kan underjordisk bevattning i form av dämning i kanalen efter
avslutat vårbruk främja både skördens storlek, myren långsiktiga produktionsförmåga
och behålla vatten i kanalen under lågflöden med förbättrad biologisk mångfald som
följd.
Den praktiska erfarenheten från de som odlar områden med underbevattning är värdefull att ta tillvara, främst hur olika grödor påverkas av dämningen i kanalen. Ett högt
grundvattenstånd ger ett begränsat rotdjup vilket gör att rötterna har tillgång till en
mindre jordvolym att ta upp vatten ifrån om grundvattennivån blir för lågt.
Åtgärder som kan kombinera behovet av att både gasa och bromsa nederbördens färd
genom marken och vattendragen till havet är värdefulla att utveckla. Åtgärderna
kommer att vara platsspecifika beroende på hur hydrologin ser ut i området.

Lagstiftning som styr vattnet i odlingslandskapet
Vattenlagstiftning har funnits i olika former sedan 1200-talet. Detta eftersom fastighetsägare
är beroende av varandra för att åstadkomma dränering av den egna åkermarken. Staten har
genom tiderna stimulerat dikning och samverkansfrågor kring detta genom lagstiftning och
ekonomiskt stöd eftersom det har varit av stor betydelse för landets livsmedelsförsörjning.
Dikningslagen (1879), Äldre vattenlagen (1918) samt Vattenlagen (1983) och nu Miljöbalken
samt Lag (1999:812) med särskilda bestämmelser om vattenverksamhet har under olika tider
styrt markavvattningsfrågor. I Naturvårdslagen infördes bestämmelser 1 juli 1986 om ovillkorlig tillståndsplikt för markavvattning och 1991 infördes förbud mot markavvattning i stora
delar av Sverige. Dessa bestämmelser införlivades i Miljöbalken senare.
Lagstiftningen har alltså gått från att vara inriktad på sjösänkningar och torrläggning av vattensjuk mark till en bredare avvägning mot andra intressen, främst miljöaspekterna. De dikningsföretag som är fastställda i domar eller andra dikningsåtgärder som inte krävde tillstånd
när de genomfördes gäller tills vidare. Omprövning kan ske efter ansökan hos mark- och
miljödomstolen.
Begrepp med juridisk betydelse:
Begreppet vattenanläggning har en juridisk status och är definierat i 11 kap. 4 § MB.
”Med vattenanläggning avses sådan anläggning som har kommit till genom en vattenverksamhet, tillsammans med manöveranordningar som hör till anläggningen.”
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Detta gäller även begreppet vattenverksamhet, definierat i11 kap. 3 § MB. Vattenverksamhet kan, i korta drag, avse
•
•

nyttjande av vatten, t. ex uppföra damm eller leda bort vatten för bevattningsändamål
åtgärder för att avvattna mark när syftet är att varaktigt öka en fastighets lämplighet
för något visst ändamål

Markavvattning är tillståndspliktig enligt 11 kap. 13 § MB, dock är dränering av jordbruksmark genom täckdikning undantagen med vissa restriktioner som största rörstorlek och att det
inte är sannolikt att allmänna och enskilda intressen skadas.
När en markavvattning har genomförts uppkommer en markavvattningsanläggning och om
den är till nytta för mer än en fastighetsägare ägs och underhålls den av en markavvattningssamfällighet, oftast benämnt dikningsföretag.
Underhåll av en vattenanläggning är en grundläggande skyldighet och rättighet för vattenanläggningens ägare, 11 kap. 17 § MB.
Lagstiftningen om biotopskydd 28 reglerar ytterligare en aspekt kring öppna diken. Där framgår att öppna diken omfattas av biotopskyddet och det krävs dispens för att lägga igen diket.

Länsstyrelsens roll inom lagstiftningen
Länsstyrelsen har ett antal olika uppgifter inom området vatten i odlingslandskapet.

Tillstånd till ny markavvattning
Markavvattning får inte utföras utan tillstånd. Dränering av jordbruksmark genom täckdikning
kräver tillstånd endast om det är sannolikt att enskilda eller allmänna intressen skadas.
Ansökan om tillstånd till markavvattning prövas normalt av länsstyrelsen. Om någon annan
än sökande skall delta i markavvattningen ska länsstyrelsen lämna ärendet till Mark- och
miljödomstolen. Länsstyrelsen får även lämna ärendet till domstolen om andra fastigheter än
sökandes kan komma att beröras.
Länsstyrelsen kan ge dispens från markavvattningsförbudet och ett tillstånd måste alltså föregås av att dispens har beviljats. Skälet för dispens kan vara att våtmarker inte berörs, att åtgärden är en komplettering av tidigare utförd markavvattning där naturvärdena inte försämras
ytterligare eller att bibehålla produktionen på organogena jordar med låga naturvärden.

Underhåll
Den som äger en vattenanläggning är skyldig att underhålla den så att det inte uppkommer
skada för allmänna eller enskilda intressen. Det löpande underhållet av en markavvattningsanläggning är normalt en intern fråga för dem som berörs av anläggningen. Om delägarna i
dikningsföretaget är överens om att det inte behöver rensas så finns heller inget krav att göra
det men om en deltagare begär att underhåll ska genomföras så måste styrelsen kalla till
stämma och besluta i frågan. I handlingarna för ett dikningsföretag finns i domen angivelser
om dikets djup och utformning och det är enligt dessa mått som diket ska underhållas. Om
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fördjupningar/förändringar har gjorts före markavvattningsförbudet trädde i kraft den 1 juli
1986 så kan underhållet ske till den nya utformningen.
Om underhållet medför risk för att fisket kan skadas ska detta anmälas till länsstyrelsen.
Om underhållet inte sköts så att enskilda eller allmänna intressen skadas, kan länsstyrelsen
förordna om en syssloman som kan sköta detta tills dess att en styrelse har utsetts. Allt på
bekostnad av dikningsföretaget.

Tillsyn
Länsstyrelsen är tillsynsmyndighet för markavvattningsanläggningar. Tillsynen kan initieras
av myndigheten själv eller genom att klagomål kommer in till länsstyrelsen.
Vid tillsynen är det viktigt att säkerställa att underhållet inte medför att avvattningsförmågan
ökar jämfört med gällande angivelser på djup och bredd, att åtgärden genomförs vid lämplig
tidpunkt och att rensmassorna tas om hand på ett korrekt sätt.
Länsstyrelsen kan även ansöka hos mark- och miljödomstolen att få tillståndet till ett övergivet dikningsföretag återkallat om det är viktigt för naturmiljön att det inte längre underhålls.
Länsstyrelsen har även möjlighet att begära att dikningsföretaget redovisar hur egenkontrollen
av företaget ser ut. Av särskilt intresse är att redovisa att underhållsåtgärder sker i enlighet
med tillståndet eller motsvarande laglig grund och att åtgärderna görs på ett ur miljösynpunkt
bra sätt.

Anmälan i stället för tillstånd
Viss form av vattenverksamhet kan anmälas i stället för att ansöka om tillstånd. Detta används
främst i samband med avledning av ytvatten för att fylla en bevattningsdamm. Denna möjlighet tillkom 15 maj 2007 och är ett enklare förfarande än att ansöka om tillstånd. Det gäller att
hålla sig inom begränsningarna om högst 5 ha vattenyta och avledning av 100 000 m³ ytvatten
årligen. Det är dock möjligt att söka tillstånd och få en större trygghet för anläggningen.
Länsstyrelsen har då att ta ställning till om det finns behov av villkor om försiktighetsåtgärder
för den anmälda verksamheten. Sådana kan gälla tid och utformning för ytvattenavledning,
kulturmiljöhänsyn, aspekter som gäller fiskefrågor samt om det finns synpunkter från regionen som behöver beaktas. Åtgärden får påbörjas tidigast åtta veckor efter att anmälan gjorts.
Den sökande ska själv ta ställning till om enskilda intressen kan skadas. Frågor om ersättning
eller skadeförebyggande åtgärder behöver lösas i en överenskommelse mellan sökande och
den enskilde som kan lida skada. Om en överenskommelse inte kan nås kan anmälningsförfarande inte användas utan det blir ett tillståndspliktigt ärende istället.
Om ett skogsområde kommer att användas för anläggande av damm eller våtmark hanteras
detta i samband med anmälan om denna vattenverksamhet och Skogsstyrelsen informeras
därefter om att området ändrats från skog till våtmark.

Biotopskydd och artskydd
Biotopskyddet är tänkt att skydda vissa mindre mark- och vattenområden i jordbrukslandskapet. Exempel på sådana är vissa öppna diken, dammar eller högst 2 m breda naturliga
bäckfåror. Dammar anlagda för bevattningsändamål ingår inte i biotopskyddet.
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Länsstyrelsen kan bevilja dispens och tillåta igenläggning av öppna diken om åtgärden behövs
för att utveckla eller behålla ett aktivt brukande av jordbruksmark 29. Det krävs även att
biotopskyddets syften kan tillgodoses med hänsyn till förekomsten av samma typ av biotopskyddsområde eller naturvärden i landskapet. 30

Region Gotlands roll inom lagstiftningen
Uppodling av annan mark till foder, livsmedel eller annan liknande
jordbruksproduktion.
Region Gotland beslutar i ärenden med anmälningsplikt för uppodling av annan mark till
åker. Den kommunala nämnden kan utfärda de förelägganden om eventuella försiktighetsmått eller förbud som anmälan föranleder.
Den avverkning som sker med anledning av omläggning av skogsmark till jordbruksändamål
är ingen skogsbruksåtgärd. Avverkningsmomentet ska visserligen anmälas till Skogsstyrelsen
men finns inte något hinder mot att skogsmark tas i anspråk för annat ändamål än virkesproduktion är anmälan att betrakta som en formsak.

Problembild ur lantbrukets- och trädgårdsnäringens perspektiv
Samsyn behövs mellan näringen och myndigheterna angående vattnets infrastruktur i landskapet. Dialogen mellan näringen och länsstyrelsen behöver förbättras så att rädslan som idag
kan finnas för att kontakta myndigheten minskas. Det finns behov av rådgivning kring hur en
åtgärd som jordbrukaren planerar kan genomföras där både praktiska och miljömässiga
aspekter beaktas.

Ny markavvattning
Kunskap saknas om befintliga dikningsföretags kapacitet i perspektivet av kommande klimatförändringar.
Marksjunkning har gjort att åkerns marknivå nu är betydligt lägre än när förrättningen
gjordes. Diket kan både behöva breddas, för att kunna hålla mer vatten för att undvika översvämningar, och fördjupas så att markavvattningen återigen når det djup som diket när förrättningen gjordes. Oklart hur de ekonomiska och miljömässiga möjligheterna ser ut för att få
tillstånd till detta.

Underhåll
Det finns många brister i underhåll av diken och kanaler. I de mer intensiva jordbruksbygderna fungerar underhållet och det finns kunniga och aktiva styrelser. I andra fall är underhållet eftersatt. Många av de 550 dikningsföretagen på Gotland är små och berör bara ett fåtal
delägare och då sköts underhållet ofta genom muntliga överenskommelser mellan berörda
istället för genom en formell styrelse.
Kunskapsbrist, främst hos dem som är berörda av dikningsföretaget men inte är aktiva jordbrukare, men även vad gäller juridiska frågeställningar kring dikningsföretaget.
29

Ändring i Miljöbalken, 7 kapitel §11b 2014
http://www.naturvardsverket.se/upload/stod-i-miljoarbetet/vagledning/skyddadeomraden/biotopskydd/vagledning-7-kap-11-mb.pdf
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Kompetensbrist på länsstyrelsen – endast ett fåtal personer har kompetens inom det hydrotekniska området medan den biologiska kunskapen är väl representerad. Behov av balans så att
även praktiska aspekter ur ett jordbruksperspektiv finns med i samband med olika beslut.
Även rådgivning behövs, inte bara tillsyn.
Dialogen med länsstyrelsen behöver förbättras. I samband med att underhåll genomförs kan
det dyka upp oförutsedda problem som kan behöva lösas tämligen snabbt och då behöver
länsstyrelsen ha möjlighet att ställa upp för att resonera om hur situationen kan lösas på ett bra
sätt.
Angeläget med en myndighetstillsyn som sker i båda riktningarna dvs. inte endast när, om
eller hur ett underhåll ska göras utan även att det behöver göras. Alltså påpekanden om att
underhållet är eftersatt och behöver genomföras.
Avrinning från hårdgjorda ytor belastar dikningsföretag utan att de som har nytta av dikningsföretaget är med och betalar för underhållet.

Ytvattenuttag
Frågan kom inte upp till diskussion vid mötet med LRF. Juridiken i form av möjligheten till
anmälan i stället för tillstånd är inte problematisk utan det är mer en ekonomisk fråga att ha
råd att bygga lagringsdammar. För Gotland är det endast realistiskt att ta tillvara ytvatten för
jordbruksbevattningsändamål.

Biotopskydd och artskydd
Handläggningstiden för dispens för igenläggning av öppna diken är lång.
Frågan om kompensatoriska åtgärder behöver lösas i dialog mellan sökande och länsstyrelsen. Grunden för kravet på kompensatoriska åtgärder behöver klarläggas samt beslutsnivån
för dessa frågor. Länsstyrelsen hanterar både dispens från biotopskyddet för igenläggning av
öppna diken samt dispens och tillstånd till ny markavvattning. Detta sker inom tre olika
enheter på länsstyrelsen. Eftersom ändringen i miljöbalken är relativt ny finns många frågeställningar kring hur lagstiftningen tillämpas.
Definition av öppet dike är oklar. Finns det olika definitioner av öppet dike i olika lagstiftningar? Tillämpas definitionen som finns inom stödet till landskapselement inom landsbygdsprogrammet? D.v.s. öppet, i huvudsak anlagt, dike för dränering av åkermark. Diket ska vara
vattenförande någon del av året samt ska rensas vid behov för att se till att det fungerar.

Problembild ur länsstyrelsens perspektiv
Tillsyn och underhåll
Det är nog inom detta område som flest frågeställningar finns och där insatser kan behöva
göras.
Tillsyn av underhåll av dikningsföretag är en arbetsuppgift för länsstyrelsen. Ett utkast till
checklista för egen kontroll i samband med underhållet är upprättat sedan flera år tillbaka. Det
är dock ett dokument som inte används idag men som vore av värde att få acceptans för bland
styrelserna för dikningsföretag. En av de besvärligaste frågorna ur tillsynsperspektiv är att
säkerställa att underhållet inte innebär att den lagliga profilen (djup och läge) förändras, dvs.
att en ny markavvattning uppkommer. En tanke är att ålägga dikningsföretaget att mäta in den
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senast lagliga profilen för diket om ändringar har gjorts efter förrättningen men före 1 juli
1986. Särskilt viktigt är att identifiera det gränssättande djupet för diket, ofta tröskel i form av
bergsklack. På så sätt kan ett nuläge fastställas som kan utgöra grund för framtida tillsyn.

Anmälan i stället för tillstånd – lagring av vatten
Brist på tillgängliga medel inom landsbygdsprogrammet för stöd till miljöinvesteringen
Anläggande av våtmark för förbättrad vattenkvalité. Stödet uppgår till 90 %, dock högst
200 000 kr/ha våtmark samt högst 1 500 000 kr/objekt (från 1 jan. 2017).
Initialt fanns drygt 9,7 miljoner kronor för denna åtgärd och nu återstår cirka 3,5 miljoner
kronor för programperioden. Osäkert om det kommer att tillföras mer medel under perioden.
Det finns redan inneliggande ansökningar som täcker beloppet.

Strategiska områden att arbeta vidare inom samt motivering
Förslag – Ny markavvattning
Ny markavvattning
•

•
•

Initiera pilotprojekt för ansökan om nytt tillstånd till markavvattning i ett
dikningsföretag där befintligt dike inte ger tillfredställande markavvattning av åkerområdet. Gäller främst åkerområden där markytan har sjunkit påtagligt efter att förrättningen gjordes.
Studentarbete för kartläggning av statusen hur några dikningsföretag kan klara
kommande klimatförändringar.
Initiera pilotprojekt för att undersöka möjligheterna att hålla kvar vattnet på land men
ändå behålla möjligheterna att odla åkermarken.

Motivering
Kapaciteten hos befintliga diken och kanaler är av stort intresse att arbeta vidare med ur jordbrukarnas perspektiv.
Förrättningarna gjordes i de flesta fall för mer än 50 år sedan och det finns idag kapacitetsbrist
hos många av dem, d.v.s. den dränerande förmågan är för dålig där marken på myrarna har
sjunkit och är idag sämre än det behov jordbruket har.
Det är därför av intresse för jordbruket att ett pilotprojekt kommer till stånd för att därigenom
få kunskap om hur omfattande arbetet är med en ny förrättning för att ändra kanalens djup och
bredd och därigenom åstadkomma samma dränering som den tidigare förrättningen innebar.
Förväntade klimatförändring med stora nederbördsmängder under kort tid under vegetationsperioden motiverar att inte bara kanalbotten behöver sänkas utan även att kanalbredden behöver ökas för att ökas förmågan att leda bort vatten snabbare än idag. Denna typ av nya förrättningar i befintliga kanalföretag har gjorts många gånger tidigare när kapaciteten inter har
räckt till. Det finns i dag behov av både gasa och bromsa samtidigt när markavvattningsfrågor
hanteras. Ett pilotprojekt är därför intressant där både miljökonsekvenser/miljöåtgärder och
markavvattningsbehovet kan tillfredsställas.
SLU har genom sin utbildning av civilingenjörer möjlighet att årligen ge en grupp studenter i
uppdrag att titta på olika hydrotekniska frågor som ett projektarbete under ledning av lärarna
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på SLU. Det är därför en möjlighet värd att ta vara på att få olika frågor belysta. Idén att titta
på ett befintligt dikningsföretag i ett nytt klimatperspektiv är intressant och ligger väl i linje
med det regeringsuppdrag uppdrag som Jordbruksverket har att kartlägga behovet av åtgärder
för att klara markavvattningen av jordbruksmark i ett förändrat klimat. Genom detta studentarbete kan olika frågeställningar belysas och därigenom öka kunskapen om behov av åtgärder
i det studerade dikningsföretaget och, om möjligt, dra generella slutsatser.
I SGU-rapporten identifieras olika möjligheter att använda våtmarker, infiltration m m som
sätt att öka grundvattenbildningen. En analys av möjligheterna att genomföra en pilot baserat
på rapporten bör göras där jordbruksmark kan komma att beröras.

Förslag - Underhåll av dikningsföretag
Underhåll av dikningsföretag
•
•
•
•
•
•
•

•
•

•

•

Anordna utbildningsdag för entreprenörer
Utforma Checklista gemensamt av LRF och länsstyrelsen som visar hur underhållet är
planerat att ske
Anordna informationsdag om att sköta markavvattningsföretag med expertmedverkan
från Jordbruksverket minst vart femte år
Anordna studiecirkel baserad på Äga och förvalta diken och andra vattenanläggningar
i jordbrukslandskapet
Kontakta Vattenråden för att diskutera om det finns intresset hos VR att ha en roll med
samordning/information om planerade underhållsåtgärder inom avrinningsområdet.
Utveckla erfarenheter från vassklippning i kanaler. I vilka fall är det en bra metod?
Femårigt försök önskvärt med årlig återkommande vassklippning.
Genomföra årlig uttaxering av kostnad för kommande underhåll så att berörda
fastighetsägare är medvetna om att de ingår i dikningsföretaget. Underlättar att underhåll genomförs regelbundet
Förstärka den hydrotekniska kompetensen på länsstyrelsen.
Informera mäklare om att de bör kontakta länsstyrelsen i samband med försäljning av
fastigheter på landsbygden så att köparen blir medveten om fastighetens ev. deltagande i ett dikningsföretag.
Identifiera markavvattningsföretag där det är möjligt att genomföra förbättrande åtgärder i form av biotopvård för strömlevande fisk, återmeandring m m. Åtgärderna skulle
genomföras inom ramen för aktuell dikesförrättning eller genom omprövning eller
utrivning dikningsföretag.
Identifiera om det finns dikningsföretag som blivit belastade av avrinning från hårdgjorda ytor

Motivering
Underhållet av befintliga diken och kanaler är en fråga där både länsstyrelsen och näringen
ser behov av åtgärder.
Båda parter ser behov av förbättrad kunskap och kompetens inom området. Den tidigare
Lantbruksnämnden hade uppdrag inom både bevattnings- och markavvattningsområdet och
det fanns även statliga stöd inom området. Länsstyrelsen har inte ett sådant uppdrag idag.
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Länsstyrelsen har idag få medarbetare som har kompetens inom det hydrotekniska området
vilket gör att näringen anser att det är svårt att få förståelse för jordbrukets perspektiv.
Länsstyrelsens roll som tillsynsmyndighet innebär dock möjligheten att bedriva rådgivning
som en del av tillsynen 31 och detta arbete kan utökas om länsstyrelsen avsätter personella
resurser till det. Dialogen mellan parterna där länsstyrelsens tillsynsansvar och dikningsföretagets ansvar för underhållet kan förbättras. En checklista över vad styrelsen för dikningsföretaget bör tänka på inför ett underhåll kan vara ett sätt att uppnå så god effekt som möjligt,
både ur ett avvattningsperspektiv och ur ett miljöperspektiv, i samband med underhållet.
Underhåll av ett lagligt dikningsföretag kräver inte tillstånd men en kontakt med länsstyrelsen
kan vara värdefullt särskilt om det är problematiskt är att bedöma om fisket kan skadas vid det
planerade underhållet. Detsamma gäller om hur grävningen bör gå till när dikningsföretaget
mynnar ut i havet.
Utbildningsdag för entreprenörer är värdefull, både för kunskapsuppbyggnad och dialog
mellan länsstyrelsen som tillsynsmyndighet och styrelsen som beställare och entreprenören
som utförare av underhållsåtgärden.
Utbildningsinsatser gentemot aktiva jordbrukare, styrelseledamöter m fl. har varit uppskattat
under tidigare år och sådana utbildningsdagar bör anordnas framöver. Även frågan om avrinning från hårdgjorda ytor till ett dikningsföretag behöver belysas så att en rättvisande kostnadsfördelning sker efter omprövning av dikningsföretaget där exploatören är sökande.
Även studiecirkel baserad på Handboken Äga och förvalta diken och andra vattenanläggningar i jordbrukslandskapet kan användas för att höja kunskapsnivån.
Eftersom underhåll av ett dikningsföretag kan påverka vattenförhållandena för nedströms liggande dikningsföretag är information och dialog värdefullt för att undvika negativa överraskningar. Vattenråden skulle kunna ha en roll för att denna information/dialog skulle kunna
komma tillstånd inom rådets avrinningsområde.
Underhåll genom grävning är en kostsam åtgärd. Det kan vara intressant att undersöka om
klippning av vegetationen i diket kan medföra att intervallen mellan grävningarna kan förlängas. Klippning kan göra att vegetationen i diket inte bromsar vattenhastigheten. I dagsläget
är kunskapen begränsad om hur ofta vassklippning behöver ske för att vara så effektiv som
möjligt.
Eftersom kunskapen hos fastighetsägare om att de ingår i ett dikningsföretag ofta är begränsad, kan informationsinsatser, t. ex vid marknader, vara värdefullt för att uppmärksamma
mäklare och fastighetsägare om dikningsföretag. Årlig uttaxering av underhållskostnad är ett
annat sätt att göra fastighetsägare medvetna om att de är berörda av ett dikningsföretag.
Jordbrukets behov av dikesunderhåll för att säkerställa att odlingen ska fungera kan vara svårförenligt med samhällsmålet inom vattenförvaltningen att uppnå god ekologiskt status. Det
kan dock finnas dikningsföretag där ägarna till anläggningen inte längre har nytta av denna
och de kan i så fall ansöka om utrivning hos Mark- och miljödomstolen 32. Länsstyrelsen har
som tillsynsmyndighet möjlighet att initiera att ett tillstånd återkallas när myndigheten anser
att det från naturvårdssynpunkt är viktigt att bevara det nya naturtillståndet som uppkommit
31
32

26 kap. 1 § MB
MB 11 kap 19§
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när diket inte varit underhållet under lång tid. För diken med gällande tillstånd är det förmodligen svårt att åberopa nytt naturtillstånd som skäl för att förhindra rensning 33.

Förslag - Lagring av vatten
Lagring av vatten

•
•
•
•

•

Förstärka budgeten inom landsbygdsprogrammet för miljöinvestering till våtmark som
kan användas för bevattningsändamål.
Initiera förbättrad dialog med Region Gotland om tillgång till avloppsvatten för
bevattning.
Kartlägga lämpliga platser för möjliga större bevattningsdammar.
Inventera vilka dikningsföretag som har tillstånd till dämning i kanaler, om dämmena
används, vilka effekterna är på olika grödor samt erfarenheterna är av skötseln av
dessa dämmen
Initiera pilotprojekt för ansökan om nytt tillstånd för anläggning av dämning med
reglerbara luckor i kanalen i ett befintligt dikningsföretag.

Motivering
Eftersom Gotland är präglat av försommartorka är möjligheten till bevattning viktig, särskilt
vid odling av rotfrukter och grönsaker. Även möjligheten att säkra flera vallskördar är viktigt
vid mjölkproduktion. Stråsäd och oljeväxter ger också högre skörd om det går att säkra
vattentillgången vid torka. När växterna har tillgång till vatten kan näringen i marken tas upp
med minskad utlakning som följd jämfört med om torka gör att tillförd växtnäring inte kan tas
upp av grödan.
För Gotland är det endast lagring av ytvatten som är aktuellt för bevattningsändamål. Anläggning av dammar/våtmarker som kan användas för bevattningsändamål och där ytvatten under
höst/vinterperioden används för att fylla dammen/våtmarken ger vinster för både odlingen och
miljön. Det ytvatten som används skulle i annat fall rinna ut i havet med tillförsel av näring
till havet som följd. Problemet med dessa anläggningar är främst av ekonomisk natur. Möjligheterna inom landsbygdsprogrammet behöver nyttjas så väl som möjligt eftersom det finns ett
intresse bland jordbrukarna att investera om det går att få ekonomiskt stöd för detta. Det finns
även exempel på en stor bevattningsdamm som används av flera lantbrukare och det är intressant att undersöka möjligheten att göra motsvarande lösning som exemplet med den befintliga
dammen i När.
En genomgång av lagringsvolymerna för vatten för bevattningsändamål visar att avloppsvattnet för bevattning som finns i Region Gotlands dammar motsvarar cirka 20 % av den tillgängliga volymen bevattningsvatten. Det är ett väsentligt tillskott jämfört med de privata
bevattningsdammar som finns. Det bör undersökas om det finns fler dammar som skulle
kunna användas enligt den väl etablerade Gotlandsmodellen.
Istället för att anlägga dammar finns det även möjlighet att tillämpa underjordisk bevattning
genom att höja grundvattenytan genom att dämma upp vatten i öppna diken och kanaler. Det
krävs att jorden är tillräckligt genomsläpplig och att markytan är någorlunda plan. Detta förekommer på de utdikade gotländska myrarna där alven har utpräglad sprickbildning. Sådana
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dämmen finns i bruk på olika ställen och det finns även tillstånd till dämmen som inte är i
bruk. Omfattningen av möjligheten att anlägga dämmen i enlighet med befintligt tillstånd,
vilka som är i drift samt vilka som inte är det bör inventeras. Erfarenheten bör dokumenteras
som underlag för fortsatt arbete med underjordisk bevattning. Detta underlag är av värde för
dikningsföretag som ansöka om tillstånd hos Mark- och Miljödomstolen att nyanlägga
dammluckor i befintligt företag.
I SGU-rapporten identifieras olika möjligheter att använda våtmarker, infiltration m m som
sätt att öka grundvattenbildningen. En analys av möjligheterna att genomföra en pilot baserat
på rapporten bör göras där jordbruksmark kan komma att beröras.

Förslag - Biotopskydd och artskydd
Biotopskydd

•
•

Work-shop om igenläggning av öppna diken samt krav på kompensatoriska åtgärder.
Ta fram riktlinjer/policy för kompensatoriska åtgärder avseende igenläggning av
öppna diken.

Motivering
Genom ändring i miljöbalken 2014-09-01 blev det möjligt att beakta jordbrukets behov av
rationalisering som ett särskilt skäl för att t. ex lägga igen ett öppet dike eller avlägsna en
stenmur. Dispensansökan prövas av länsstyrelsen. Eftersom ändringen i lagstiftningen är relativt ny och det finns frågor kring hur detta hanteras, på Gotland jämfört med andra län, samt
vilka vägledande domar som finns, finns ett stort behov av att öka kunskapen om lagstiftningen. Frågeställningar kring kompensatoriska åtgärder behöver förtydligas.
I samband med en work-shop kan med fördel ett fältbesök göras för att förtydliga hur myndigheten avgör om det är ett dike ur biotopskyddets perspektiv eftersom det även finns definition av dike i landsbygdsprogrammets stödformer. Frågan berör tre av länsstyrelsens
enheter (Naturvård, Miljö och vatten samt Landsbygd).

30

2017-05-16

Sammanställning av förslagen med ansvarig och tidplan
Åtgärd
Ny markavvattning
Initiera pilotprojekt för ansökan om nytt tillstånd till markavvattning i ett dikningsföretag där befintligt dike inte ger tillfredställande markavvattning av åkerområdet. Gäller främst åkerområden där markytan har sjunkit påtagligt efter att
förrättningen gjordes.
Studentarbete för kartläggning av statusen hur några dikningsföretag kan klara kommande klimatförändringar.
Underhåll av dikningsföretag
Anordna utbildningsdag för entreprenörer
Utforma Checklista gemensamt av LRF och länsstyrelsen som
visar hur underhållet är planerat att ske
Anordna informationsdag om att sköta markavvattningsföretag
med expertmedverkan från Jordbruksverket minst vart femte år
Anordna studiecirkel baserad på Äga och förvalta diken och
andra vattenanläggningar i jordbrukslandskapet
Kontakta Vattenråden för att diskutera om det finns intresset
hos VR att ha en roll med samordning/information om
planerade underhållsåtgärder inom avrinningsområdet
Utveckla erfarenheter från vassklippning i kanaler. I vilka fall
är det en bra metod? Femårigt försök önskvärt med olika
intervall för återkommande vassklippning
Genomföra årlig uttaxering av kostnad för kommande underhåll
så att berörda fastighetsägare är medvetna om att de ingår i dikningsföretaget. Underlättar att underhåll genomförs regelbundet
Förstärka den hydrotekniska kompetensen på länsstyrelsen
Informera mäklare om att de bör kontakta länsstyrelsen i samband med försäljning av fastigheter på landsbygden så att köparen blir medveten om fastighetens ev. deltagande i ett dikningsföretag
Identifiera markavvattningsföretag där det är möjligt att genomföra förbättrande åtgärder i form av biotopvård för
strömlevande fisk, återmeandring m m. Åtgärderna skulle
genomföras inom ramen för aktuell dikesförrättning eller
genom omprövning eller utrivning av dikningsföretag
Identifiera om det finns dikningsföretag som blivit belastade av
avrinning från hårdgjorda ytor
Lagring av vatten
Förstärka budgeten inom landsbygdsprogrammet för miljöinvestering till våtmark som kan användas för
bevattningsändamål

Ansvarig
LRF

LRF

Länsstyrelsen
LRF/Lst
Länsstyrelsen
LRF
Länsstyrelsen

Länsstyrelsen

LRF

Länsstyrelsen

Länsstyrelsen

LRF

Länsstyrelsen

Tidplan
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Initiera förbättrad dialog med Region Gotland om tillgång till
avloppsvatten för bevattning
Kartlägga lämpliga platser för möjliga större
bevattningsdammar
Inventera vilka dikningsföretag som har tillstånd till dämning i
kanaler, om dämmena används och vilka erfarenheterna är
Initiera pilotprojekt för ansökan om nytt tillstånd för
anläggning av dämning med reglerbara luckor i kanalen i ett
befintligt dikningsföretag
Följa Region Gotlands arbete med förslagen om infiltration av
vatten för ökad grundvattenbildning enligt förslag i SGUrapporten

LRF
LRF
Länsstyrelsen
LRF

Region
Gotland

Biotopskydd och artskydd
Work-shop om igenläggning av öppna diken samt krav på kom- Länsstyrelsen
pensatoriska åtgärder.
Ta fram riktlinjer/policy för kompensatoriska åtgärder avseende Länsstyrelsen
igenläggning av öppna diken.

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2017/926
13 oktober 2017

Maria Pettersson

Regionstyrelsen

OECD Territorial Review av Gotland
Förslag till beslut

•

Regionstyrelsen ger regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att skriva fram en
projektansökan om medel för en OECD Territorial Review av Gotland till
Europeiska regionala utvecklingsfonden (ERUF), med inlämning september
2018.

Sammanfattning - Varför en territoriell granskning av Gotland?
Det övergripande syftet med att ta fram en OECD-rapport för Gotland är att få ett
kunskapsunderlag med ett utifrån perspektiv som ligger till grund för framtida
policyutveckling inom regional tillväxtfrågor på både internationell, nationell och
regional nivå. Med det regionala utvecklingsuppdraget Region Gotland har så finns
behov av att granskas utifrån av objektiva ögon. OECD kan erbjuda precis det som
Region Gotland behöver och kan vara ett bra verktyg i framgent revidering av
regionala strategier.
Målet med den territoriella granskningen är att erhålla ett kunskapsunderlag för hur
Region Gotland kan och bör utveckla regionen inom ett antal strategiska och viktiga
områden för att uppnå stärkt konkurrenskraft. Granskningen ska bidra till ökad insikt
och dynamik och tydliggör för- och nackdelar med nuvarande policys, styrning,
trender etc. På längre sikt ska den framtagna rapporten fungera som underlag för
prioriteringar av utvecklingsinsatser.
Erfarenheter från andra regioner som genomfört en territoriell granskning visar på
att den bidragit till att kraftsamla regionen och bekräftar sådant man redan vet men
ger även nya insikter som kan ligga till grund för strukturförändrande insatser.
Bakgrund

Sedan snart 20 år genomför OECD så kallade territoriella granskningar (territorial
review) av regioner och länder. OECD:s långa erfarenhet av att undersöka regioner i
detalj har lett till att de utvecklat internationellt erkända analysmetoder och verktyg
väl anpassade för att stötta den regionala utvecklingen i den specifika geografin som
de undersöker.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 20xx/xxxx

En territoriell granskning är indelad i tre steg:
1. Analysera socioekonomiska trender, tillväxtpotential och underutnyttjade resurser.
Detta görs med hjälp av en standarduppsättning indikatorer och verktyg för
bedömning av regionala resultat. Detta arbete görs delvis på jämförande data från
OECDs regionala databas samt intervjuer.
2. Belysning av styrdokument för stärkt regional produktivitet och välbefinnande
med fokus på humankapital, infrastruktur, markanvändning och innovation. Utöver
detta kan 1-2 för Gotland prioriterade områden undersökas närmare.
3. Governance, det vill säga den territoriella organiseringen av lokal och regional nivå,
samverkan med andra regioner nationellt och internationellt samt nationell nivå,
regional kapacitet för strategisk planering och effektivt genomförande av regionala
utvecklingsstrategier.
En territoriell granskning skulle utgöra ett stöd för Region Gotland i det regionala
utvecklingsansvaret. Underlaget från OECD kommer att kunna ligga till grund för
effektivt tillväxtarbete och kommande revideringar av regionala utvecklingsstrategier
(RUS).
En OECD-granskning kräva ett engagemang av Gotland. OECD:s kunskap köps in
men Region Gotland genomför arbetet. Personella resurser och engagemang från
förtroendevalda och tjänstepersoner kommer att krävas under hela processen. Det
kommer ske gruppintervjuer, frågor ska besvaras och rapporten ska granskas. Ett
arbete som görs på engelska.
I projektansökan till ERUF kommer det utarbetas tydligt projektmål,
projektorganisation och projektbeskrivning. Målgrupp för en OECD-granskning är i
första hand förtroendevalda och tjänstepersoner inom Region Gotland men alla
aktörer som verkar regionalt på Gotland kommer engageras och resultatet kommer
vara hela Gotland till gagn i framtida framtagande av underlag för prioriteringar och
åtgärder.
Kostnaden för en territoriell granskning uppgår till cirka 3 miljoner där 50 procent av
kostnaden förväntas täckas av ERUF-medel. Den andra hälften tas från regionala
1:1-medel. Projektstart för OECD granskningen sker i januari 2019, under
förutsättning att projektet prioriteras av strukturfondspartnerskapet, och avslutas i
november 2020 på årsmötet för OECD:s Regional Development Policy Committee i
Paris.
Bedömning

Att få ett utifrån perspektiv på Gotland i form av en OECD Territorial Review
kommer bidra med ett informationsunderlag och ett antal policyrekommendationer
som kan omvandlas till praktisk handling och som ger avtryck i det ordinarie
regionala utvecklingsarbetet.
Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Anvisning: vilka som ska meddelas/delges.
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/925
11 oktober 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för kapitalkostnader 2017
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•
•

Nämndernas anslag för kapitalkostnader, avskrivningar och internränta, ökas
respektive minskas med netto 6 501 000 kronor.
Tilläggsanslag beviljas berörda nämnder med 6 501 000 kronor. Medel anvisas ur
regionens Eget kapital.

Sammanfattning

Kapitalkostnaderna, dvs avskrivningar och internränta, ska justeras till 2017 års nivå i
budgeten för de anslagsfinansierade verksamheterna. Detta innebär att den differens
som finns mellan budget och redovisning rättas till och nämndernas anslag för
avskrivningar och internränta ökas respektive minskas enligt bifogad tabell. Totalt
sett innebär detta att nämndernas ramar ökas med 6 501 tkr och att det budgeterade
resultatet för regionen blir 20 mnkr. Budgetresultatet för 2018 kommer att justeras
utifrån detta beslut.
Från och med 2018 upphör den automatiska budgetkompensationen för
kapitalkostnader enligt beslut i regionfullmäktige 2016-09-26, § 136.
Ärendebeskrivning

Differensen mellan anläggningsredovisningen och budgeten justeras med hjälp av
förändring av kapitalkostnadskompensationen. Endast de anslagsfinansierade
verksamheterna kompenseras. Övriga verksamheter justeras via interna och/eller
externa priser.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/925

Kapitalkostnader 2017
Förvaltning

Anläggningsredovisning
2017

Budget

Differens

0

0

0

0

16 124

15 595

529

731

230 742

212 338

18 404

2 508

Samhällsbyggnadsförvaltningen/RT

4 062

3 497

565

565

Byggnadsnämnden

1 054

1 224

-170

-170

120

155

-35

-35

2 639

2 589

50

50

Barn- o utbildningsnämnden
Gymnasie- o
vuxenutbildningsnämnden
Socialnämnden

16 690

14 708

1 982

1 982

5 481

5 495

-14

-14

3 789

3 705

84

84

Hälso- o sjukvårdsnämnden

24 446

23 646

800

800

500

500

0

0

305 647

283 452

22 195

6 501

2016

Budgetkompensation

Regionstyrelsen
varav
Politikerorganisationen
Regionstyrelseförvaltningen
Tekniska nämnden
varav
Teknikförvaltningen

Miljö- o hälsoskyddsnämnden
Kultur- o fritidsnämnden

Finansförvaltningen
Summa
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att justering medges för de ökade
kapitalkostnaderna och att medel anvisas ur regionens Eget kapital.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Kapitalkostnader 2017
Förvaltning
Regionstyrelsen
Politikerorganisationen
Regionstyrelseförvaltningen
Tekniska nämnden
Teknikförvaltningen
Samhällsbyggnadsförvaltning/RT
Byggnadsnämnden
Miljö o hälsoskyddsnämnden
Kultur o fritidsförvaltningen
Barn o utbildningsnämnden
Gymnasie o
Socialförvaltningen
Hälso- o sjukvårdsförvaltningen
Finansförvaltningen
Summa

Anläggning
2017

Budget
2016

Differens

Budgetkompensation

0
16 124

0
15 595

0
529

0
731

230 742
4 062
1 054
120
2 639
16 690
5 481
3 789
24 446

212 338
3 497
1 224
155
2 589
14 708
5 495
3 705
23 646

18 404
565
-170
-35
50
1 982
-14
84
800

2 508
565
-170
-35
50
1 982
-14
84
800

500

500

0

0

305 647

283 452

22 195

6 501

Förvaltning
Politikerorganisationen
Regionstyrelseförvaltningen
Teknikförvaltningen
Teknikförvaltningen annuitet
Samhällsbyggnadsförvaltning/RT
Byggnadsnämnden
Miljö o hälsoskyddsnämnden
Kultur o fritidsförvaltningen
Barn o utbildningsnämnden
Gymnasie o
vuxenutbildningsnämnden
Socialförvaltningen
Hälso- o sjukvårdsförvaltningen
Finansförvaltningen
Totalt

anläggn
0
15 061
168 161
0
3 617
1 014
112
2 378
15 287
5 059
3 510
22 678

Avskrivning
budget
0
14 625
154 505
0
3 121
1 171
148
2 292
13 398
5 118
3 448
21 976

diff
0
436
13 656
0
496
-157
-36
86
1 889
-59
62
702

anläggn
0
1 063
53 946
8 635
445
40
8
261
1 403
422
279
1 768

Internränta
budget
0
970
48 458
9 375
376
53
7
297
1 310
377
257
1 670

diff
0
93
5 488
-740
69
-13
1
-36
93
45
22
98

totalt
0
16 124
222 107
8 635
4 062
1 054
120
2 639
16 690
5 481
3 789
24 446

diff
0
529
19 144
-740
565
-170
-35
50
1 982
-14
84
800

0

0

0

500

500

0

500

0

236 877

219 802

17 075

68 770

63 650

5 120

305 647

22 195

Resultatenheter
Kompenseras inte för förändringar av kapitalkostnader

Verksamhet

RE

RE
RE
Affärs

Affärs
Affärs
RE

11
221
226
22
23
24
25
712-713
714-715
721
722
723-727
73
74
75
94

Teknikförvaltningen
Nämnd o styrelseverksamhet
Gemensam verksamhet
Teknisk verksamhet
Teknisk verksamhet
Särskilda uppdrag skattefin
Gatu och Väghållning
Parkverksamhet
Semby/Camp + Kom fastigh
Exploatering + Markreserv
fastighetsförv hamn
Linjehamnar
Övr hamnar
Kollektivtrafik
Vattenförsörjning o avlopp
Avfallshantering
Fastighetsförvaltning
Summa TKF

Anläggning

Budget

Differens Kompensation

404
69
4 136
339
353
11 037
3 209
19 657
1 100
2 814
8 713
8 253
1 045
40 432
1 973
127 208
230 742

746
60
4 139
346
354
10 748
2 931
19 811
1 101
2 855
7 492
6 003
1 012
38 161
2 740
113 839
212 338

-342
9
-3
-7
-1
289
278
-154
-1
-41
1 221
2 250
33
2 271
-767
13 369
18 404

-342
9
0
-7
-1
289
278
0
-1
0
0
2 250
33
0
0
0
2 508

4 855
1 030
1 642
8 597
16 124

5 022
1 132
1 575
7 866
15 595

-167
-102
67
731
529

0
0
0
731
731

246 866

227 933

18 933

3 239

Regionstyrelseförvaltningen
RE
RE
RE

Org
902
904
905
90

PC som tjänst 92280400
Måltid
Försörjning
Övrigt RSF
Summa RSF
Totalt

RE=resultatenhet
Affärs= Affärsdrivande verksamhet, också resultatenhet

Tjänsteskrivelse

Ledningskontoret

RS 2016/223
20 oktober 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Effektbeslut av förändrat regelverk kompensation för
kapitalkostnad
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Kapitalkostnadsbudget för 2018 beslutas enligt förslag.

•

Budget för 2018 justeras med 1 243 000 kronor, vilket innebär ett budgetresultat
på XX mnkr

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2016-09-26, § 136 att automatisk budgetkompensation
för anslagsfinansierad verksamhet ska upphöra. i samband med det beslutet gjordes
en översyn av kapitalkostnaderna för anslagsfinansierad verksamhet tio år tillbaka.
Beslut om kapitalkostnadsbudget togs i regionfullmäktige 2017-06-19, § 80. Då
beslutades att en avstämning skulle ske mot underlaget till beslut om
budgetkompensation 2017, RS 2017/925.
Avstämning har skett mot underlaget och med anledning av den stora skillnaden mot
2016 ges här förslag om justering.
Enligt beslut ska avstämning göras årligen mot nivå som beslutas i detta ärende.
Fördelning per nämnd
Regionstyrelsen*
Byggnadsnämnden
Miljö- och
hälsoskyddsnämnden
Tekniska
nämnden/teknikförvaltningen
Tekniska
nämnden/räddningstjänsten

Avskrivning Internränta Total
(tkr)
(tkr)
kapitalkostnadsbudget
(tkr)
10 400
980
11 380
1 050
150
1 200
120
10
130
19 700

6 300

26 000

3 700

500

4 200
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Ledningskontoret
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2016/223

Barn- och
15 300
1 500
16 800
utbildningsnämnden
Gymnasie- och
5 210
520
5 730
vuxenutbildningsnämnden*
Socialnämnden
3 600
300
3 900
Hälso- och
22 800
1 800
24 600
sjukvårdsnämnden
Totalt anslagsfinansierad
81 880
12 060
93 940
verksamhet
* inklusive fördelad kapitalkostnadsbudget från kultur- och fritidsnämnden.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt ovanstående
förslag. Beslutet innebär en justering av budget 2018 med 1 253 tkr, nytt
budgetresultat är XX mnkr.
Ekonomistyrningen avseende investeringar skärps då nämnderna i varje enskilt fall
måste överväga möjligheten att täcka kapitalkostnaderna inom befintlig budget.
Beslutsunderlag

RF 2016-09-26, § 136
RF 2017-06-19, § 80

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Samtliga nämnder
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Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 136
Förändrat regelverk avseende kompensation för kapitalkostnader
RS 2016/223

- Ledningskontoret 2016-08-08
- Regionstyrelsen 2016-09-01, § 175

Regionfullmäktiges beslut
•

Region Gotland upphör att automatiskt kompensera anslagsfinansierad verksamhet
för förändrade kapitalkostnader. Förändringen har följande effekter:
−

Beslut måste tas på nivån för kapitalkostnadsbudget per anslagsfinansierad
nämnd. Nivån baseras på ett tioårigt snitt.

−

Förändring av nivån ska ske i samband med beslut om förändrad internräntenivå.

−

Återinvesteringar (reinvesteringar) ska finansieras inom budgeterat utrymme.

−

Rutin ska finnas för att stämma av nämndernas kapitalkostnadsbudget mot nivå
beslutad i detta ärende.

−

Kapitalkostnadsutrymme kan äskas i samband med nyinvestering i särskilda fall:
stora nyinvesteringar i verksamheten på grund av förändrade behov eller andra
särskilda förutsättningar. Kompensation får inte begäras med anledning av att
budgetutrymmet använts till att täcka andra driftkostnader i verksamheten. Beslut
om förändrad budget för kapitalkostnad ska tas i samband med beslut om
investeringsbudget.

Kapitalkostnader

Begreppet kapitalkostnader används för kostnader som är direkt kopplade till
finansiering av investeringar gjorda i verksamheten. Kapitalkostnaderna består av
avskrivningskostnad och räntekostnader kopplade till beslutad internränta.
Kapitalkostnaderna är en del av internredovisningen. De är ett av flera styrmedel
avseende bedömningen av en investeringskostnad i relation till nyttan. De är också en
del av en rättvisande redovisning av verksamhetens kostnader vid jämförelse med andra,
vid konkurrensutsättning och avgiftssättning.
Nuvarande rutiner

Kapitalkostnaderna hanteras olika beroende på om verksamheten är anslagsfinansierad
eller finansierad på annat sätt.
forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 136 forts.
Kapitalkostnaderna justeras i början av året till årets nivå i budgeten. Det innebär att
differensen mellan budget och redovisning rättas till.
Anslagsfinansierad verksamhet får budgetkompensation för ökade kapitalkostnader eller
en neddragning för minskade kapitalkostnader. Avseende resultatenheter och affärsdrivande verksamhet används kapitalkostnaderna som en del i underlaget för
prissättning. De får alltså ingen kompensation via budget.
En fördel med nuvarande modell är möjligheten att omfördela kapitalkostnadsbudget
mellan nämnderna baserat på faktiska kapitalkostnader. En nackdel är att modellen
enbart tillämpas för anslagsenheter, styrning av investeringar kan leda fel om nämnden
automatiskt blir kompenserad för ökade kapitalkostnader, incitament för att ha god
ordning i investeringsredovisningen minskar för anslagsenheter eftersom det inte får
några ekonomiska driftkonsekvenser.
Förslag på förändrade rutiner

Förslaget innebär att regionen slutar att automatiskt kompensera anslagsfinansierad
verksamhet för förändrade kapitalkostnader.
Effekter:
−

Beslut måste tas på nivån för kapitalkostnadsbudget per anslagsfinansierad nämnd.
Nivån baseras på ett tioårigt snitt.

−

Förändring av nivån ska ske i samband med beslut om förändrad internräntenivå.

−

Återinvesteringar (reinvesteringar) ska finansieras inom budgeterat utrymme.

−

Rutin ska finnas för att stämma av nämndernas kapitalkostnadsbudget mot nivå
beslutad i detta ärende.

−

Kapitalkostnadsutrymme kan äskas i samband med nyinvestering i särskilda fall: stora
nyinvesteringar i verksamheten på grund av förändrade behov eller andra särskilda
förutsättningar. Kompensation får inte begäras med anledning av att budgetutrymmet använts till att täcka andra driftkostnader i verksamheten. Beslut om
förändrad budget för kapitalkostnad ska tas i samband med beslut om
investeringsbudget.

Ledningskontoret föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt ovanstående förslag.
Ekonomistyrningen avseende investeringar skärps då nämnderna i varje enskilt fall
måste överväga möjligheten att täcka kapitalkostnaderna inom befintlig budget.
forts.
Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2016-09-26

Rf § 136 forts.
Regionstyrelsen har till fullmäktige föreslagit att regelverket förändras i enlighet med
ledningskontoret förslag.
Expedieras

Alla nämnder
Ledningskontoret Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 80

Förändrat regelverk kompensation för kapitalkostnader
RS 2016/223

- Regionstyrelseförvaltningen 2017-04-11
- Regionstyrelsen 2017-05-30, § 122

Regionfullmäktiges beslut
•

Som konsekvens av beslut i regionfullmäktige 2016-09-26, § 136, fördelas
kapitalkostnadsbudget för anslagsfinansierad verksamhet enligt nedan.

•

Avstämning ska ske vid budgetavstämningen 2017 mot ny beslutad
kapitalkostnadskompensation efter delår 2:2017.

•

Avstämning framåt ska ske årligen i enlighet med beslut 2016-09-26, § 136 tills annat
beslutas.

Fördelning per

Avskrivning (tkr)

Internränta (tkr)

Total kapitalkostnadsbudget(tkr)

Regionstyrelsen

9 000

700

9 700

Byggnadsnämnden

1 050

50

1 100

100

10

110

Tekniska nämnden
/teknikförvaltningen

19 500

5 500

25 000

Tekniska nämnden/
Räddningstjänsten

3 600

450

4 050

Kultur- och fritidsnämnden

Miljö-och hälsoskyddsnämnden

2 400

300

2 700

Barn-och utbildningsnämnden

15 000

1 400

16 400

Gymnasie-och vuxenutbildningsnämnden

5 000

400

5 600

Socialnämnden

3 500

300

3 800

Hälso- och sjukvårdsnämnden

22 000

1 700

23 700

Totalt anslagsfinansierad
verksamhet

81 150

10 810

91 960

forts.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Protokoll

Regionfullmäktige 2017-06-19

Rf § 80 forts.
Enlig tidigare beslut ska fördelningen basera sig på ett tioårigt snitt av utfall av avskrivningskostnader och internränta. I översikten har också tagits hänsyn till förändringar i
investeringsplaner om det skiljer sig stort. Framförallt gäller det den del av tekniska
nämnden som är anslagsfinansierad och där samhällsbyggandet varit stort de senaste
åren. Det gäller även investeringar inom IT framåt där arbetet med digitaliseringsstrategin kommer att påverka storleken på IT-investeringarna.
Enligt beslut ska avstämning göras årligen mot nivå som beslutas i detta ärende.
Justering kan dock ske i budgetavstämningen utifrån det beslut om kapitalkostnadskompensation som tas i samband med delår 2. Ekonomistyrningen avseende investeringar skärps då nämnderna i varje enskilt fall måste överväga möjligheten att täcka
kapitalkostnaderna inom befintlig budget.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionfullmäktige beslutar enligt ovanstående
förslag. Ekonomistyrningen avseende investeringar skärps då nämnderna i varje enskilt
fall måste överväga möjligheten att täcka kapitalkostnaderna inom befintlig budget.
Regionstyrelsen har i sitt förslag till beslut tillstyrkt regionstyrelseförvaltningens förslag.
Ordföranden ställer proposition på regionstyrelsens förslag och finner att det bifalls.
Expedieras:

Alla nämnder
Regionstyrelseförvaltningen Ekonomi

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/663
18 oktober 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Upphandling av bad- och idrottsverksamhet i Fårösund
Förslag till beslut

Upphandling av bad- och idrottsmöjligheter i Fårösund ska ske.

Sammanfattning

Kultur- och fritidsnämnden tog beslut 2017-06-13, § 36 om att överlämna till
regionstyrelsen att fatta slutgiltigt beslut gällande bad- och idrottsmöjligheter i
Fårösund. Den upphandling som låg som grund för det beslutet har upphört på
grund av att tidsfristen gått ut. Ny upphandling behöver göras.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bedömer att ny upphandling behöver göras.
Upphandlingen ska göras i nära samarbete med nuvarande kultur- och
fritidsförvaltning då kompetensen fortfarande finns där.
Beslutsunderlag

KFN § 36, 2017-06-13
Tjänsteskrivelse KFN 2016/286

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Kultur- och fritidsnämnden
Kultur- och fritidsförvaltningen, fritidsavdelningen
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19
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Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-13
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-05-23

Protokoll

KFN § 36
KFN AU § 33

Upphandling av bad- och idrottsverksamhet i Fårösund
KFN 2016/286



KFF Upphandling bad- och idrottsmöjligheter i Fårösund, 2017-06-02 (Handling på bordet)

Kultur- och fritidsnämndens beslut


Kultur- och fritidsnämnden överlämnar till regionstyrelsen att fatta slutgiltigt
beslut gällande bad- och idrottsmöjligheter i Fårösund då förslagen nedan
överstiger budgetram samt att nämnd och förvaltning inte kan följa upp
avtalad tjänst då nämnd och förvaltning kommer att upphöra vid årsskiftet
2017/2018 samt att regionstyrelsen har det regionala utvecklingsansvaret.

Kultur- och fritidsnämnden gav förvaltningen i uppdrag den 20 september 2016 (KFN
§ 78) att upphandla bad- och idrottsverksamheten i Fårösund i ett koordinerat syfte för
Region Gotland.
Beslut gällande upphandling av bad och idrottsmöjligheter i Fårösund har motiverats
med att Fårösund med omnejd ur ett regionalt perspektiv är viktig för norra Gotland.
Verksamheterna vid Bungemuseet, Bergmancenter, kustparksateljén och
Folkhögskolan kan nämnas som särdeles viktiga ut detta perspektiv. Även etableringen
av Haimaboende och boende för asylsökande kan ses som en god investering för
integrationen på norra Gotland. Därtill kan en satsning på bad och idrott skapa
förutsättningar för god folkhälsa.
Förvaltningen redogör på sammanträdet för upphandlings- och anbudsförfarandet. I
upphandlingen ingick avtal på 7 år plus option på 3 år.
I förvaltningens tjänsteskrivelse har följande fyra förslag till beslut sammanställts:


Justerare:

Förslag 1, enligt upphandling:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att upphandla bad- och idrottsmöjligheter
i Fårösund på 7 år avtal + 3 år option, inklusive simundervisning för 3 500 000
kr/år (ger ett behov av ökat rambidrag på 1 334 000 kr/år).

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-13
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-05-23

Protokoll



Förslag 2, aktiverad option direkt för att ge en avtalsperiod på 10 år:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att upphandla bad- och idrottsmöjligheter
i Fårösund på 10 år, inklusive simundervisning för 2 450 000 kr/år (ger ett
behov av ökat rambidrag på 284 000 kr/år).



Förslag 3, avbryta nuvarande upphandling och göra en ny:
Göra om upphandlingen med ändrat skall-krav gällande krav på
simundervisning från leverantören. I dagsläget sker simundervisningen på
kustparksbadet av skolornas egna medföljande gymnastiklärare och förslaget
innebär att de ska fortsätta undervisa sina egna elever.
Gymnastiklärarutbildningen omfattar även simundervisning.



Förslag 4, ej upphandla tjänst:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att efter genomgången upphandling inte
fortsätta med avtalat köp av tjänst gällande bad- och idrottsmöjligheter i
Fårösund då den överskrider budgeterad ram.

Förvaltningen gör bedömningen att beslutet ska hänskjutas till regionstyrelsen och inte
tas av kultur- och fritidsnämnden. Detta på grund av den långa avtalstiden och
förslaget att nämnden ska upphöra vid årsskiftet 2017/2018 - samt att beslut om
upphandling av bad och idrottsmöjligheter i Fårösund motiverats med ett regionalt
utvecklingsansvar.
På sammanträdet uppkommer diskussioner kring hur nämnden ska ta ställning till
ärendet och fortsatt upphandling. Förlag 1 och 2 överstiger den budget som nämnden
fått och därför behövs extra medel tillskjutas. Nämnden gör därför en likvärdig
bedömning som förvaltningen.
Yrkanden
Ordförande Filip Reinhag (S), yrkar på att följa förvaltningens förslag till beslut efter
en redaktionell ändring av förslaget: ”Nedan” skrivs in i beslutsmeningen.
Ordförande ställer proposition på sitt förslag och finner att kultur- och fritidsnämnden
bifaller yrkandet.

Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Kultur- och fritidsnämnden 2017-06-13
Kultur- och fritidsnämndens arbetsutskott 2017-05-23

Protokoll

Arbetsutskottet beslutade att överlämna ärendet till kultur- och fritidsnämnden utan eget
yttrande.
Särskilt yttrande:
Roger Wärn (M) lämnar in följande yttrande att upptas i protokollet:
”På grund av den rådande situationen med ålderstigna bad på Gotland vill
Moderaterna maximera upphandlingen till 5 år”.
Föredragande i ärendet: Avdelningschef fritid, Marie Flemström.

Expedieras:
Regionstyrelsen / Regionstyrelseförvaltningen
Justerare:

Utdragsbestyrkande:

Ärendenr KFN 2016/286

Kultur- och fritidsförvaltningen

Handlingstyp Tjänsteskrivelse
Datum 2 juni 2017

Kultur- och fritidsnämnden

Upphandling bad- och idrottsmöjligheter i Fårösund
Förslag till beslut

•

Att kultur- och fritidsnämnden överlämnar till regionstyrelsen att fatta
slutgiltigt beslut gällande bad- och idrottsmöjligheter i Fårösund då
förslagen överstiger budgetram samt att nämnd och förvaltning inte
kan följa upp avtalad tjänst då nämnd och förvaltning kommer att
upphöra vid årsskiftet 2017/2018 samt att regionstyrelsen har det
regionala utvecklingsansvaret.

Bakgrund
Kultur- och fritidsförvaltningen har givits i uppdrag att upphandla bad- och
idrottsverksamhet i Fårösund i ett koordinerat syfte för Region Gotland enligt
KFN (§78) 2016-09-20 samt KFN (§6) 2016-02-09.
Besluten ovan om upphandling av bad och idrottsmöjligheter i Fårösund har
motiverats med att Fårösund med omnejd ur ett regionalt perspektiv är viktig
för norra Gotland. Olika satsningar har genomförts bland annat inom film och
andra verksamheter såsom Bungemuseet, Bergmancenter och kustparksateljén
samt Folkhögskolan. Under 2015 har befolkningen ökat på norra Gotland i
och med etableringen av Haimaboende och boende för asylsökande och
satsningen kan ses som en god investering även för integration på norra
Gotland. En satsning på bad och idrott skapar förutsättningar för god
folkhälsa.
I upphandlingen, annons 2017-03-23, ingick avtal på 7 år plus option på 3 år.
Anbud inkom 2017-04-12 från Gotlands Idrottscenter på 3 500 000 kr. Vid
anbudsmötet 2017-05-15 gavs möjligheten att aktivera de 3 optionsåren direkt,
för att kunna erbjuda en avtalsperiod på 10 år för 2 450 000 kr.
Bedömning

Förslag 1, enligt upphandling:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att upphandla bad- och idrottsmöjligheter
i Fårösund på 7 år avtal + 3 år option, inklusive simundervisning för 3 500 000
kr/år (ger ett behov av ökat rambidrag på 1 334 000 kr/år).

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-kfn@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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Kultur- och fritidsförvaltningen

Ärendenr KFN 2015/374

Region Gotland

Förslag 2, aktiverad option direkt för att ge en avtalsperiod på 10 år:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att upphandla bad- och idrottsmöjligheter
i Fårösund på 10 år, inklusive simundervisning för 2 450 000 kr/år (ger ett
behov av ökat rambidrag på 284 000 kr/år).
Förslag 3, avbryta nuvarande upphandling och göra en ny:
Göra om upphandlingen med ändrat skall-krav gällande krav på
simundervisning från leverantören. I dagsläget sker simundervisningen på
kustparksbadet av skolornas egna medföljande gymnastiklärare och förslaget
innebär att de ska fortsätta undervisa sina egna elever.
Gymnastiklärarutbildningen omfattar även simundervisning.
Förslag 4, ej upphandla tjänst:
Kultur- och fritidsnämnden beslutar att efter genomgången upphandling inte
fortsätta med avtalat köp av tjänst gällande bad- och idrottsmöjligheter i
Fårösund då den överskrider budgeterad ram.
Då den totala kostnaden för bad och idrottsmöjligheter överstiger den budget
kultur- och fritidsnämnden fått för ändamålet behöver extra medel tillskjutas
för förslag 1 och 2. Förslag 3 skulle kunna möjliggöra en lägre kostnad.
Den långa avtalstiden på 7 alternativt 10 år samt att beslut om upphandling av
bad och idrottsmöjligheter i Fårösund motiverats med ett regionalt perspektiv
föreslår förvaltningen att beslutet hänskjuts till regionstyrelsen.

Kultur- och fritidsförvaltningen
Maria Modig
kultur- och fritidsdirektör

Marie Flemström
fritidschef
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/901
18 oktober 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Prissättning vattenanalyser
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Priser för vattenanalyser fastställs enligt hälso- och sjukvårdsnämndens
föreslagna prislista.

•

Priserna gäller från och med 2018-01-01.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2016-02-22 om nya uppräknade priser för vattenanalyser
utförda vid Laboratoriemedicinskt centrum Gotland (LMCG). Detta på grund av att
priserna inte blivit justerade på flertalet år. Samtidigt beslutade regionfullmäktige att
prisjusteringen årligen ska ske med LPIK (landstingsprisindex med kvalitetsjusterade
löner) enligt beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden. Sedan beslutet har behovet av
nya prover identifierats för LMCG att hantera, varför dessa prover behöver
prissättas. Detta gäller bland annat laboratorieanalyser gällande Bor.
Samtidigt som nya prover behöver prissättas behöver de tidigare priserna revideras.
Revideringen krävs av flera skäl, bland annat beroende på att de olika provpaketen
behöver förändras gällande vilka prover som ingår och därmed behöver justeras
prismässigt. Även provteknik behöver i vissa fall förändras och därmed också
självkostnaden.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen bifaller hälso- och sjukvårdsnämndens begäran om
justering av prislistan. Vattenanalyser köps av privatpersoner eller
teknikförvaltningen. Privatpersoner betalar enligt prislistan då priset är inklusive
moms. Då teknikförvaltningen debiteras för vattenanalyser justeras priset genom att
momsen dras av.
Justeringen av priser är gjord på två sätt. Den ena är indexuppräkning av befintliga
priser med 2,4 procent. Den andra är fastställande av priser som tidigare inte funnits.
Indexuppräkningen kan göras av hälso- och sjukvårdsnämnden enligt tidigare beslut i
regionfullmäktige, men för att helheten ska bli tydlig så väljer nämnden att ta med
hela listan för beslut.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/901

Beslutsunderlag

HSN § 416, 2017-09-20
Tjänsteskrivelse HSN 2017/234 samt Prislista 2018

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden
Tekniska nämnden
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Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

HSN § 416

Prissättning vattenanalyser

HSN 2017/234
HSN-AU § 431

Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till regionstyrelsen

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att fastställa priser för
vattenanalyser enligt förvaltningens förslag till prislista.
• Priserna gäller från och med 2018-01-01.

Sammanfattning

Regionfullmäktige beslutade 2016-02-22 om nya uppräknade priser för vattenanalyser
utförda vid Laboratoriemedicinskt centrum Gotland (LMCG). Detta på grund av att
priserna inte blivit justerade på flertalet år. Samtidigt beslutade regionfullmäktige att
prisjusteringen årligen ska ske med LPIK (landstingsprisindex med kvalitetsjusterade
löner) enligt beslut i hälso- och sjukvårdsnämnden. Sedan beslutet har behovet av
nya prover identifierats för LMCG att hantera, varför dessa prover behöver prissättas. Detta gäller bland annat laboratorieanalyser gällande Bor.
Samtidigt som nya prover behöver prissättas behöver de tidigare priserna revideras.
Revideringen krävs av flera skäl, exempelvis beroende på att de olika provpaketen
behöver förändras gällande vilka prover som ingår och därmed behöver justeras
prismässigt. Även provteknik behöver i vissa fall förändras och därmed också självkostnaden.
De som köper vattenanalystjänster från LMCG är antingen tekniska förvaltningen
eller privatpersoner. Privatpersoner betalar pris inklusive moms. Prislistan är
konstruerad så att alla priser är inklusive moms, vilken sedan tas bort om det är
tekniska förvaltningen som är köpare. Föreslagen prislista är uppräknad till 2018 års
nivå.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att den nu framtagna prislistan täcker alla priser utifrån
de vattenanalyser som LMCG hanterar. Vid nya behov av analyser kommer prislistan
återigen att behöva kompletteras. Det är också nödvändigt med den revidering som
är gjord utifrån förändrade provpaket med mera.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 18 augusti 2017
Prislista vattenanalyser.
Ärendets behandling under mötet

Yvonne Skovshoved, ekonomichef, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

Bakgrund HSN-AU § 431
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att fastställa priser för
vattenanalyser enligt bifogad prislista.
• Priserna gäller från och med 2018-01-01.
Skickas till
Michele Silvestri, enhetschef Laboratoriemedicinskt centrum Gotland
Regionfullmäktige

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Analysnamn
Bakteriologi Bassängbad
Bakteriologi ledningsvatten
Bakteriologi ledningsvatten + N2
Bakteriologi ledningsvatten + N3
Bakteriologi ledningsvatten + N3+TOC
Bakteriologi ledningsvatten utökad
Bakteriologi ledningsvatten utökad + N2 + TOC
Bakteriologi ledningsvatten utökad + N3
Bakteriologi ledningsvatten utökad + N3+TOC
Bakteriologi och kemi, Enskild vattentäkt
Bakteriologi Renvatten
Bakteriologi Renvatten + N2 +TOC
Bakteriologi Renvatten + N3 + TOC
Bakteriologi Råvatten
Bakteriologi Råvatten + N2 + TOC
Bakteriologi Råvatten + N3
Bakteriologi Råvatten + N3 + TOC
Bakteriologi Råvatten utökad
Bakteriologi Råvatten utökad + N2 +TOC
Bakteriologi Råvatten utökad + N3
Bakteriologi Råvatten utökad + N3 + TOC
Bakteriologi Strandbad Havsvatten
Bakteriologi Strandbad Sötvatten
Bakteriologi, enskild vattentäkt
Bassänbad Kemi
Bassänbad Kemi + TOC
Bassängbad Bakt + Kem
Bassängbad Bakt + Kem + TOC
Mikrobiologi utökad analys
N1 Rutin kontroll kemi
N2 Rutin kontroll kemi
N3 Rutin kontroll kemi
N3X Rutin kontroll kemi
Tillägg provhantering av enskilda analyser
Avgift för leverans av provtagningsmaterial
Jourtillägg per påbörjad timma
Aktinomyceter
Ammonium
Antal långsamväxande bakterier (7dygn 22°C)
CODMn, Kemisk syreförbrukning
Fluorid
Fosfor totalt
Intestinala enterokocker
Kalcium
Kalium
Klorid
Kväve totalt
Magnesium
Mikrosvamp

Prislista 2018
inklu moms

655 kr
839 kr
1 609 kr
1 631 kr
1 835 kr
1 250 kr
2 085 kr
2 108 kr
2 311 kr
1 908 kr
688 kr
1 491 kr
1 717 kr
822 kr
1 625 kr
1 647 kr
1 851 kr
1 320 kr
2 114 kr
2 458 kr
2 340 kr
927 kr
927 kr
822 kr
592 kr
822 kr
830 kr
1 059 kr
588 kr
857 kr
1 186 kr
1 412 kr
1 556 kr
289 kr
76 kr
755 kr
203 kr
142 kr
118 kr
138 kr
79 kr
230 kr
105 kr
79 kr
79 kr
79 kr
297 kr
79 kr
203 kr

Natrium
Nitrat
Nitrit
pH vid 25°C
Pres. Clostridium perfringens
Sulfat
Transmittans vid 254 nm, kyvettlängd 10 mm
Turbiditet
Hemofiltrationsvätska Diaverum - 290
Vatten för tillredning Diaverum - 290
Bor

79 kr
79 kr
118 kr
105 kr
92 kr
79 kr
66 kr
98 kr
619 kr
594 kr
440 kr

Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

HSN 2017/234
18 augusti 2017

Yvonne Skovshoved
Ekonomichef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Prissättning vattenanalyser
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att fastställa priser för
vattenanalyser enligt bifogad prislista.
• Priserna gäller from 2018-01-01.
•

Sammanfattning

2016-02-22 beslutade regionfullmäktige om nya uppräknade priser för vattenanalyser
utförda vid Laboratoriemedicinskt centrum Gotland. Detta på grund av att priserna
inte blivit justerade på flertalet år. Samtidigt beslutade regionfullmäktige att
prisjusteringen årligen ska ske med LPIK enligt beslut i hälso- och
sjukvårdsnämnden.
Sedan beslutet har behovet av nya prover identifierats för Laboratoriemedicinskt
centrum att hantera, varför dessa prover behöver prissättas. Detta gäller bland annat
laboratorieanalyser gällande Bor.
Samtidigt som nya prover behöver prissättas behöver de tidigare priserna revideras.
Revideringen krävs av flera skäl, exempelvis beroende på att de olika provpaketen
behöver förändras gällande vilka prover som ingår och därmed behöver justeras
prismässigt. Även provteknik behöver i vissa fall förändras och därmed också
självkostnaden.
De som köper vattenanalystjänster från Laboratoriemedicinskt centrum är antingen
tekniska förvaltningen eller privatpersoner. Privatpersoner betalar pris inklusive
moms.
Prislistan är konstruerad så att alla priser är inklusive moms, vilken sedan tas bort om
det är tekniska förvaltningen som är köpare.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-hsn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2017/234

Vissa provpaket/analyser köps endast av privatpersoner och visa provpaket/analyser
köps endast av tekniska förvaltningen och vissa analyser beställs av såväl
privatpersoner som tekniska förvaltningen. Att det ibland är skillnad på analyserna
om det är privatpersoner eller tekniska förvaltningen som beställt provet beror på att
det är olika regelverk som styr analyserna. Livsmedelsverkets föreskrift SLVFS
2001:30 styr bedömningen av offentligt och kommersiellt vatten, och det som styr
bedömningen av privata enskilda brunnar är livsmedelsverkets råd om enskild
dricksvattenförsörjning.
Föreslagen prislista är uppräknad till 2018 års nivå.
Bedömning

Förvaltningens bedömning är att den nu framtagna prislistan är framtagen för att
täcka alla priser utifrån de vattenanalyser som Laboratoriemedicinskt centrum
Gotland hanterar. Vid nya behov av analyser kommer prislistan återigen att behöva
kompletteras. Det är också nödvändigt med den revidering som är gjord utifrån
förändrade provpaket med mera.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse prissättning vattenanalyser daterad 18 augusti 2017
Prislista vattenanalyser.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Michele Silvestri, enhetschef Laboratoriemedicinskt centrum Gotland
Regionfullmäktige
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A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p101
2

3

4

Akut eller
kompletterande
undersökning
p103 eller utredning
av enstaka tand
eller enstaka
problem
Omfattande
akut eller
kompletterande
p107
undersökning,
utförd av
tandläkare

p108
5

p111
6

p112
7

Basundersöknin
g och
diagnostik,
tandläkare

Utredning
utförd av
tandläkare 60
minuter eller
mer

Basundersöknin
g utförd av
tandhygienist
(förenkl. Parod
us)
Basundersöknin
g utförd av
tandhygienist
fullst. parod us)

825

830

825

830

365

365

450

455

1 035

1 035

1 505

1 515

1 705

1 705

2 395

2 415

610

610

805

805

A

B

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

Konsultations‐
åtgärd utförd av
p115 specialisttandlä
kare mindre
omfattning

875

885

Konsultations‐
åtgärd utförd av
p116 specialisttandlä
kare större
omfattning

1 755

1 770

Åtgärd

1

p113

Akut eller
annan
undersökning
av
tandhygienist

255

255

p114

Kompl. Parod
us eller
kariesutredn.
Tandhygienist

480

480

8

9

10

11

p121

Röntgenunder‐
sökning av
enskild tand

55

55

65

65

p122

Röntgenunder‐
sökning
Delstatus

235

235

375

375

12

13

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p123

Röntgenunder‐
sökning,
intraoral
komplett för
munhålan

790

795

1 185

1 195

p124

Panorama‐
röntgen

520

520

795

800

p125

Röntgenunder‐
sökning EO

510

510

775

780

p126

Röntgenunder‐
sökning
omfattande
helstatus + OPG

965

965

1 405

1 415

p141

Studiemodell
för
behandlingspla
nering

615

620

615

615

p161

Salivsekretions
mätning

570

570

570

570

14

15

16

17

18

19

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p162

Laboratorie‐
kostnader vid
mikrobiologisk
undersökning
Faktura

315

320

315

320

p163

Biopsi och sutur
(160115)

955

960

1 125

1 135

p164

Laboratorie‐
undersökning
(PAD)

515

525

515

525

435

435

435

435

760

765

760

765

160

160

160

160

20

21

22

23

Information och
instruktion vid
risk för karies,
p201 gingival/parodo
n‐tal sjukdom
och käkfunk‐
tionsstörning

p204

Profylaxskena,
per skena

24

Fluorbehandling
p205
inkl. PTR 10
min
25

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

320

320

1

p206

Fluorbehandling
inkl. PTR 20 min

p207
Ny

Mekaniskt
avläg. av
supraging.
Tandsten 15´

p208
Ny

Mekaniskt
avläg. av
supraging.
tandsten
omfattande >
15´

475

475

p209
Ny

Mekaniskt
avläg. av
supraging.
tandsten
omfattande
särskilt
krävande 40´

755

755

p301

Sjukdoms‐
behandling,
mindre
omfattande
behandling

395

400

485

485

p302

Sjukdoms‐
behanding

745

745

915

925

320

320

26

255

255

27

28

29

30

31

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1 995

1 370

1

p303

Sjukdoms‐
behandling,
omfattande ny
formulering

p304
Ny

Sjukdoms eller
smärtbehand‐
ling, särskilt
tidskrävande

1 610

1 105

32

33

34

35

Information och
instruktion vid
tand‐ och
p311 munsjukdomar
(kariessjukdom,
parodontal
sjukdom
och
Uppföljande

1 650

2 050

450

450

450

450

160

160

160

160

p313

Beteende‐
medicinsk
behandling > 60
min

980

980

2 060

2 075

p314

Beteende‐
medicinsk
behandling

455

455

950

960

information
eller instruktion
p312
vid
munhälsorelate‐
rade sjukdomar
eller problem

36

37

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

485

485

1 095

1 095

1

p321

Icke‐operativ
behandling av
kariessjukdom

p322

Stegvis
excavering

485

485

1 095

1 095

p341

470

475

685

685

40

Behandling av
parodontal
sjukdom eller
periimplantit,
mindre
omfattning

p342

960

960

1 745

1 755

41

Behandling av
parodontal
sjukdom eller
periimplantit,
större
omfattning

p343

1 425

1 425

3 870

3 890

42

Behandling av
parodontal
sjukdom eller
periimplantit,
särskilt
tidskrävande

p362

Lustgassedering
, per gång

810

825

810

825

38

39

43

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p401

Tanduttagning
en tand

1 005

1 005

1 245

1 255

p402

Tanduttagning,
en tand, när
sep. eller
friläggning
krävs

1 655

1 660

2 045

2 060

p403

Tanduttagning
tillkommande
enkel

180

180

225

225

p404

Operativt
avlägsnande av
en eller flera
tänder eller
annan vävnad,
per
operationstillfäl

3 050

3 060

3 695

3 725

p405

Omfattande
dentoalveolär
kirurgi

4 070

4 080

4 935

4 965

p406

Tanduttagning
övertalig tand

1 005

1 005

1 245

1 255

44

45

46

47

48

49

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

407

Övrig
dentoalveolär
kirurgi eller
plastik

2 005

2 010

2 390

2 410

p420

Implantat, per
styck

2 545

2 620

2 545

2 620

p421

Operation
avseende
käkbensförankr
ade implantat,
en fixtur

3 510

3 525

4 160

4 190

p422

Kirurgisk
friläggning av
en fixtur vid
tvåstegsteknik

1 455

1 465

1 715

1 730

p423

Operation
avseende
käkbensförankr
ade implantat,
två eller tre
fixturer per
operationstillfäl

4 680

4 695

5 545

5 585

p424

Kirurgisk
friläggning av
två eller tre
fixturer vid
tvåstegsteknik

1 635

1 645

1 935

1 955

50

51

52

53

54

55

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p425

Operation
avseende
käkbensförankr
ade implantat,
fler än tre
fixturer

6 455

6 480

7 620

7 680

p426

Kirurgisk
friläggning av
fler än tre
fixturer vid
tvåstegsteknik

2 190

2 195

2 620

2 640

p427

Benaugmen‐
tation med
egen
benvävnad

3 865

3 875

4 640

4 675

p428

Benaugmen‐
tation med
benersättnings
material

4 635

4 665

5 325

5 375

p429

Borttagande av
frakturerad
fixtur
(implantat), per
fixtur

3 830

3 840

4 605

4 640

56

57

58

59

60

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p430

Benaugmentati
on med egen
vävnad i en
kvadrant i
samband med
benaug. I annan
kvadrant eller
implantat op i
samma
kvadrant

1 475

1 475

1 820

1 830

p431

Benaugmentati
on med
benersättnings‐
material i
samband med
benaugmentati
on eller
implantatop i
annan kvadrant

2 435

2 450

2 780

2 820

Benaugmentati
on med
benersättnings‐
material i
samband med
p 432
benaugmentati
on eller
implantatinstall
a‐tion i annan
kvadrant

1 815

1 825

2 070

2 090

Avlägsnande av
ett implantat

1 005

1 005

1 245

1 255

61

62

63

p435
64

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

225

225

1

p436

Avlägsnande av
implantat,
enkel

180

180

p441

Plastik, enklare
parodontalkirur
gi vid enstaka
tand eller vid
peri‐implantit
vid enstaka
implantat

2 475

2 485

2 995

3 015

p442

Kirurgisk
behandling av
tandlossnings‐
sjukdom

3 510

3 515

4 285

4 315

p443

Kirurgisk
behandling av
peri‐implantit

3 340

3 350

4 075

4 105

p444

Omfattande
kirurgisk
behandling av
parodontit vid
sju tänder eller
fler, eller vid tre
tänder eller
Omfattande

4 555

4 560

5 590

5 625

4 555

4 560

5 590

5 625

65

66

67

68

69

p445
70

kirurgisk
behandling av
periimplantit
vid fem
implantat eller
fler eller vid tre

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p446

71

p447
72

Rekonstuktiv
beh. med
membran el
emaljmatrix
protein
tilläggsåtg per
optillfälle
(material ingår)
Rekonstuktiv
beh. med
membran
tilläggsåtg per
optillfälle
(material ingår)

1 765

1 805

1 895

1 935

1 195

1 220

1 280

1 305

p448

Fritt bindvävs‐
transplantat vid
lambåop

730

735

905

910

p480

Kontroll
koagulation,
tilläggsåtgärd

315

315

315

315

p501

Upprensning
och rotfyllning,
en rotkanal

3 310

3 325

3 950

3 950

p502

Upprensning
och rotfyllning,
två rotkanaler

3 990

4 005

4 775

4 815

73

74

75

76

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p503

Upprensning
och rotfyllning,
tre rotkanaler

5 015

5 030

6 010

6 060

p504

Upprensning
och rotfyllning,
fyra eller fler
rotkanaler

5 465

5 485

6 550

6 600

p520
Ny

Akut
endodontisk
behandling,
annan
behandlare

p521

Akut
trepanation
och
kavumextirpati
on

780

785

955

960

p522

Kanallokalisatio
n vid
komplicerad
rotanatomi

785

785

955

965

p523

Stiftborttagning

1 145

1 150

1 405

1 415

77

78

79

80

890

1 085

81

82

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p541

Apikalkirurgi

3 580

3 590

4 355

4 385

p542

Apikalkirurgi
ytterligare tand
vid samma op
tillfälle

1 010

1 010

1 225

1 235

p601

Bettskena i
hård akrylat
utförd på
bettfysiologiska
indikationer ÖK

3 415

3 420

4 530

4 555

p602

Bettskena i
hård akrylat
utförd på
bettfysiologiska
indikationer UK

3 415

3 420

4 530

4 555

p603

Reponerings‐
skena

6 065

6 100

p604

Mjukplastskena
för
bettfysiologisk
behandling, per
skena

2 450

2 465

83

84

85

86

87

88

2 105

2 110

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p606

Motorisk
aktivering

480

480

600

600

p607

Bettslipning för
ocklusal
stabiliserng

735

735

905

915

p701

Fyllning på en
yta framtand
eller hörntand

595

595

595

595

p702

Fyllning av två
ytor på
framtand eller
hörntand

940

945

940

945

p703

Fyllning av tre
eller flera ytor
på framtand
eller hörntand

1 120

1 125

1 120

1 125

p704

Fyllning på en
yta premolar
eller molar

760

760

760

760

89

90

91

92

93

94

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p705

Fyllning av två
ytor på molar
eller premolar

1 115

1 115

1 115

1 115

p706

Fyllning av tre
eller flera ytor
på molar eller
premolar

1 490

1 490

1 490

1 490

p707

Krona i plastiskt
material,
klinikframställd

1 690

1 695

1 690

1 695

p708

Stiftförankring
vid
fyllningsterapi

535

540

535

540

p800

Laboratoriefra
mställd krona
en per käke

5 730

5 710

6 590

6 615

p801

Laboratoriefra
mställd krona
fler i samma
käke

4 350

4 395

5 040

5 105

95

96

97

98

99

100

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p802

Laboratoriefra
mställd pelare
med
intraradikulärt
stift

3 085

3 095

3 600

3 625

p803

Klinikframställd
pelare med
intraradikulärt
stift

1 465

1 470

1 765

1 785

p804

Hängande
broled, per led

2 195

2 190

2 370

2 365

p805

Emaljretinerad
konstruktion,
per stöd

1 745

1 750

2 005

2 020

p806

Radikulärför‐
ankring vid
avtagbar protes

3 355

3 370

3 875

3 900

p807

Semipermanent
krona/bro, per
led

2 315

2 350

2 575

2 615

101

102

103

104

105

106

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

Innerkrona för
teleskop‐ och
p808
konuskonstrukti
oner

3 290

3 300

3 810

3 835

p809

Långtids‐
temporär
laboratorie‐
framställd
krona eller
hängande led,
per led

985

990

1 115

1 125

p811

Cementering av
lossad
krona/fasad,
per
krona/fasad.

545

550

680

685

p812

Broreparation 1

1 445

1 445

1 790

1 800

p813

Broreparation 2

4 420

4 425

5 280

5 315

p814

Broreparation 3

7 635

7 650

9 010

9 070

107

108

109

110

111

112

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p815

Sadelkrona,
krona i befintlig
bro vid
reparation

5 310

5 145

5 905

5 940

p822

Partiell protes
för temporärt
bruk, en till tre
tänder
(proteständer
ingår 130101)

3 670

3 680

4 185

4 215

5 090

5 110

5 775

5 820

10 695

10 870

11 900

12 115

12 085

12 285

13 885

14 130

95

95

95

95

113

114

p823
115

p824
116

p825
117

p826
118

Partiell protes
för temporärt
bruk, fyra eller
fler tänder
(proteständer
ingår 130101)
Partiell protes
med gjutet
skelett,
klammer‐
förankrad
(proteständer
ingår
130101)
Komplicerad
partiell protes
med stöd av
urtagskrona,
innerkrona eller
attachments
(proteständer
Attachments,
per styck,
material

A

B

Åtgärd

1

p827

Hel
underkäksprote
s inklusive
erforderligt
antal
prefabricerade
tänder
Hel

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

9 010

9 080

10 870

10 985

9 010

9 080

10 870

10 985

p829 Immediatprotes

6 820

6 885

7 765

7 855

p831

Justering av
avtagbar protes

370

370

455

455

p832

Lagning av
protes och/eller
tillsättning av
protestand

1 235

1 240

1 405

1 415

p833

Rebasering av
protes

2 515

2 520

2 900

2 920

119

p828
120

överkäksprotes
inklusive
erforderligt
antal
prefabricerade
tänder

121

122

123

124

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p834

Lagning av
protes där
teknikerinsats
krävs
(proteständer
ingår 130101)

1 940

1 945

2 200

2 210

p835

Rebasering och
lagning av
protes

2 975

2 980

3 405

3 425

p836

Komplicerad
lagning av
protes där
svetsning av
nya fästen
behövs
(proteständer
Komplicerad

3 810

3 830

4 240

4 275

6 480

6 510

7 255

7 310

125

126

127

p837

128

lagning av
protes där
uppvaxning och
gjutning av ny
del utförs vilken
svetsas till
befintlig protes
(proteständer

p839

Inmontering av
förankringsele
ment

2 940

2 945

3 370

3 390

p845

Ocklusionskorri
gerande
bettslipning

1 910

1 910

2 255

2 265

129

130

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p846

Skena för
vertikal
platsberedning

5 300

5 315

5 905

5 935

p847

Klammerplåt

3 820

3 830

4 425

4 450

p848

Betthöjning
med
fyllningsmateria
l

535

535

665

670

7 695

7 780

8 730

8 845

5 930

6 000

6 705

6 800

2 195

2 190

2 370

2 365

131

132

133

Implantatförank
rad krona en
per käke Till
p850
detta pris läggs
alltid kostnaden
för en distans

134

Implantatförank
rad krona flera
per käke Till
p852

135

detta pris läggs
alltid kostnaden
för en
distans/krona

Hängande led
vid
p853
implantatförank
rad bro
136

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

2 350

2 385

425

435

1 330

1 340

375

380

1 125

1 155

1

p854
137

138

139

140

Fästskruv och
cylinder vid
semipermanent
p855
laboratoriefram
ställd krona, per
implantat
Långtids‐
temporär
laboratorie‐
p856
framställd
krona och
hängande
led per led
Fästskruv
och
cylinder vid
långtids‐
p857
temporär
laboratoriefram
ställd krona, per
implantat

p858

141

Semipermanet
laboratoriefram
ställd krona och
hängande led,
per led

Distans
inklusive
centrumskruv,
per styck Denna
åtgärd ska alltid
debiteras
tillsammans med
implantatkrona

2 095

2 120

425

435

1 155

1 160

375

380

1 125

1 155

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

Implantatförank
rad bro,
p861
överkäke, 4
fixturer (lägg till

31 085

31 440

33 670

34 105

32 990

33 400

35 575

36 060

34 455

34 905

35 575

37 565

30 075

30 435

32 400

32 830

18 830

19 085

4 distanser)
142

Implantatförank
rad bro,
p862
överkäke, 5
fixturer (Lägg till
5 distanser)
143

Implantatförank
rad bro,
p863
överkäke, 6
fixturer Lägg till
6 distanser

144

Implantatförank
rad bro,
p865
underkäke, 4
fixturer Lägg till4
distanser

145

p871

146

Implantatstödd
täckprotes, 2
fixturer . Lägg
till 2 distanser

16 975

17 180

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p872

Implantatstödd
täckprotes,
överkäke, 3
fixturer. Lägg till

18 920

19 175

20 770

21 080

21 480

21 790

23 330

23 695

p874

Tillägg för
alveolarbar vid
implantat, 2
fixturer

3 065

3 105

3 325

3 375

p875

Tillägg för
alveolarbar vid
implantat, 3
fixturer

3 395

3 440

3 650

3 705

p876

Tillägg för
alveolarbar vid
implantat, 4
fixturer

4 000

4 055

4 255

4 325

p877

Implantatstödd
täckprotes,
exklusive
fixturer,
implantatkom‐
ponenter och
förankringsele

13 905

14 010

15 755

15 920

3 distanser

147

p873

Implantatstödd
täckprotes,
överkäke, 4
fixturer Lägg till
4 distanser

148

149

150

151

152

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

275

280

1

153

Förankringsele
ment
p878
täckprotes,
tillägg, per styck
Faktura

275

280

Av‐ och
återmontering
av
implförankrade
konstruktioner
på 1 ‐ 2 impl

2 090

2 090

2 605

2 620

1 085

1 085

1 340

1 350

3 185

3 185

3 960

3 985

Reparation av
implantatförank
p883
rad bro med
tandtekniker‐
insats

5 550

5 575

6 370

6 415

Reparation av
implantat‐
förankrad bro
där omfattande
tandtekniker‐
insats krävs.

10 160

10 215

11 410

11 500

p880
154

p881
155

p882
156

157

p884
158

Reparation av
implantat‐
förankrad
konstruktion,
mindre
omfattande
Av‐ och
påmontering av
implantat‐
förankrad bro
på sammanlagt
tre eller fler
impl

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p888

Fästskruv, per
styck

175

180

175

180

p889

Distansskruv,
per styck

605

625

605

625

p901

Tandreglering,
en käke, enkel
behandling

16 120

16 340

p902

Tandreglering,
en käke,
okomplicerad
behandling

21 065

20 445

p903

Tandreglering,
en käke, normal
behandling

24 625

24 175

p904

Tandreglering,
en käke,
komplicerad
behandling

31 125

30 065

159

160

161

162

163

164

A

B

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

p905

Tandreglering
två käkar, enkel
behandling

21 355

1 460

p906

Tandreglering
två käkar,
okomplicerad
behandling

27 065

26 925

p907

Tandreglering
två käkar,
normal
behandling

31 005

31 030

p908

Tandreglering
två käkar,
komplicerad
behandling

38 835

37 545

Åtgärd

1

165

166

167

168

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/903
20 oktober 2017

Åsa Högberg

Regionstyrelsen

Ändring av tandvårdstaxa
Förslag till regionstyrelsen för beslut i regionfullmäktige

•

Priset på de åtgärder, där referenspriset inte ger kostnadstäckning, ändras till
framräknat belopp i enlighet med TLV:s (Tandvård- och
Läkemedelsförmånsverket) beräkningsmodell, baserat på Folktandvården
Gotlands kostnader.

•

Folktandvårdens egen prislista inklusive timtaxan justeras på de åtgärder där
kostnadstäckning ej erhålls.

•

Indexuppräkning av de priser som inte följer referenspriserna ska ske enligt
LPIK för oktober föregående år och ska i fortsättningen beslutas av hälso- och
sjukvårdsnämnden.

•

Övriga åtgärder följer det statliga referenspriset och revideras av hälso- och
sjukvårdsnämnden enligt beslut RF 2013-10-14, § 110 .

•

Ny taxa ska gälla från 2018-01-15.

Sammanfattning

Det statliga tandvårdsstödet bygger på att det är fri prissättning inom tandvården i
Sverige. Det vill säga att varje vårdgivare själv sätter priset för den tandvård de utför.
För alla tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet finns
referenspriser.
Dessa utgör grund för beräkningen av ersättningen inom högkostnadsskyddet.
Majoriteten av de svenska landstingen har taxor som ligger över referenspriset på
flertalet åtgärder. Anledningen till att landstingen har högre taxa än referenspriset, är
med all sannolikhet att den beräknade tiden för att utföra åtgärden i tandvård- och
läkemedelsförmånsverkets (TLV) modell är för lågt satt och inte stämmer med den
tid som verkligen åtgår. Ett flertal landsting har även differentierade priser, utifrån
svårighetsgrad, på åtgärderna.
Högkostnadsskyddet gör det möjligt för personer med stora tandvårdsbehov att få
tandvård till en rimlig kostnad eftersom staten betalar en del av kostnaden. Syftet
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med högkostnadsskydd är att resurserna främst ska ges till de patienter som har
störst behov. Det innebär att tandvårdsstödet inte generellt syftar till att göra
tandvården billigare för alla. Folktandvården Gotlands tandvårdstaxa har sedan 2014
följt det statliga referenspriset.
Vid analys av kostnadsbilden för Folktandvården Gotland, jämfört med TLV:s
beräkningsmodell, ger inte ersättningen enligt referenspriset full kostnadstäckning för
17 av de vanligaste åtgärderna. Totalt handlar det för Folktandvården om en för låg
ersättning motsvarande drygt 3 mnkr per år.
Folktandvårdens ”egna” prislista, som inte är kopplad till referenspriset och inte
ingår i högkostnadsskyddet, justeras för en åtgärd, liksom timtaxan för
allmäntandvård och specialisttandvård, för att erhålla kostnadstäckning.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen har inga invändningar mot den justering som föreslås.
Region Gotlands priser ska stämmas av mot övriga landsting samt mot de egna
kostnaderna. Denna avstämning beskrivs i underlaget för beslut i hälso- och
sjukvårdsnämnden. I de delar där priset höjs för åtgärder som ligger inom
högkostnadsskyddet skyddas patienten av detta. Vuxentandvården inom
folktandvården ska täcka sina egna kostnader, därför ska prisbilden på dessa åtgärder
spegla den verkliga kostnaden.
Det är viktigt att tandvården på Gotland ser över sin effektivitet och sina
självkostnader löpande så att priset ut mot patient inte speglar en ineffektiv
organisation. Det finns idag ingen anledning att tro att så är fallet.
Beslutsunderlag

HSN § 423, 2017-09-20 med bilagor
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Hälso- och sjukvårdsnämnden

2 (2)

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

HSN § 423

Ändring av tandvårdstaxa

HSN 2017/379
HSN-AU § 435

Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till regionstyrelsen

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att besluta att ändra
tandvårdstaxan enligt följande:
• Priset på de åtgärder, där referenspriset inte ger kostnadstäckning, ändras till
framräknat belopp i enlighet med TLV:s (Tandvård- och Läkemedelsförmånsverket) beräkningsmodell baserat på Folktandvården Gotlands kostnader.
• Priset på de övriga åtgärderna, där en förändring av referenspriset sker 2018-01-15,
ändras till i nivå med referenspriset.
• Folktandvårdens egen prislista inklusive timtaxan justeras på de åtgärder där
kostnadstäckning ej erhålls.
• Ändringarna i tandvårdstaxan gäller från den 2018-01-15.
• Beslut om kommande prisjusteringar sker av hälso- och sjukvårdsnämnden utifrån
modellen att de åtgärder som är beräknade på TLV:s modell baserat på
Folktandvården Gotlands kostnader indexuppräknas årligen, med LPIK
(landstingsprisindex med kvalitetsjusterade löner) för oktober föregående år.
Övriga åtgärder följer det statliga referenspriset.

Sammanfattning

Det statliga tandvårdsstödet bygger på att det är fri prissättning inom tandvården i
Sverige. Det vill säga att varje vårdgivare själv sätter priset för den tandvård de utför.
För alla tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet finns referenspriser. Dessa utgör grund för beräkningen av ersättningen inom högkostnadsskyddet.
Majoriteten av de svenska landstingen har taxor som ligger över referenspriset på
flertalet åtgärder. Anledningen till att landstingen har högre taxa än referenspriset, är
med all sannolikhet att den beräknade tiden för att utföra åtgärden i tandvård- och
läkemedelsförmånsverkets (TLV) modell är för lågt satt och inte stämmer med den
verkliga tid som åtgår. Ett flertal landsting har även differentierade priser, utifrån
svårighetsgrad, på åtgärderna.
Högkostnadsskyddet gör det möjligt för personer med stora tandvårdsbehov att få
tandvård till en rimlig kostnad eftersom staten betalar en del av kostnaden. Syftet
med högkostnadsskydd är att resurserna främst ska ges till de patienter som har
störst behov. Det innebär att tandvårdsstödet inte generellt syftar till att göra tandvården billigare för alla.
Folktandvården Gotlands tandvårdstaxa har sedan 2014 följt det statliga referenspriset. Vid analys av kostnadsbilden för Folktandvården Gotland, jämfört med TLV:s
beräkningsmodell, ger inte ersättningen enligt referenspriset full kostnadstäckning för
17 av de vanligaste åtgärderna. Totalt handlar det för Folktandvården om en för låg
ersättning motsvarande drygt 3 miljoner kronor per år.
Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

Folktandvårdens ”egna” prislista, som inte är kopplad till referenspriset och inte
ingår i högkostnadsskyddet, justeras för en åtgärd, liksom timtaxan för
allmäntandvård och specialisttandvård, för att erhålla kostnadstäckning.
Bedömning

Förvaltningen bedömer att vissa åtgärder i tandvårdstaxan behöver justeras så att
dessa ger kostnadstäckning. Övriga åtgärder följer det statliga referenspriset.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 8 september 2017
Beräkningsunderlag
Referensprislista från TLV
Folktandvårdens egen prislista
Ärendets behandling under mötet

Göran Gynther, tandvårdschef, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordförande Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandena.

Bakgrund HSN-AU § 435
Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet enligt vad som framgår
av sammanfattningen ovan.
Ledamöterna enas om att ett förtydligande i tjänsteskrivelsen behövs under avsnittet
högkostnadsskydd gällande referenspriset och kopplingen till Försäkringskassan.
Komplettering görs av tjänsteskrivelsen inför nämndsammanträdet liksom ett tillägg
av beslutslutspunkt om att regionfullmäktige framöver delegerar till nämnden att
besluta om indexuppräkning.
Arbetsutskottets förslag till hälso- och sjukvårdsnämnden
• Lämnas öppet till hälso- och sjukvårdsnämnden.
Skickas till
Regionfullmäktige

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Ärende HSN 2017/379
8 september 2017

Göran Gynther
Tandvårdschef

Hälso- och sjukvårdsnämnden

Ändring av tandvårdstaxa
Förslag till beslut

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige besluta att ändra
tandvårdstaxan enligt följande:
• Priset på de åtgärder, där referenspriset inte ger kostnadstäckning, ändras till
framräknat belopp i enlighet med TLVs (Tandvård- och
Läkemedelsförmånsverket) beräkningsmodell baserat på Folktandvården
Gotlands kostnader.
• Priset på de övriga åtgärderna, där en förändring av referenspriset sker
18-01-15, ändras till i nivå med referenspriset.
• Folktandvårdens egna prislista inklusive timtaxan justeras på de åtgärder där
kostnadstäckning ej erhålls.
• Ändringar i tandvårdstaxan gäller från den 2018-01-15.
• Beslut om kommande prisjusteringar sker av hälso- och sjukvårdsnämnden
utifrån modellen att de åtgärder som är beräknade på TLVs modell baserat på
Folktandvården Gotlands kostnader indexuppräknas årligen, med LPIK för
oktober föregående år. Övriga åtgärder följer det statliga referenspriset.

Sammanfattning

Det svenska statliga tandvårdsstödet är uppbyggt på följande sätt: Det är fri
prissättning inom tandvården i Sverige. Det vill säga att varje vårdgivaren själv sätter
priset för den tandvård de utför.
För alla tandvårdsåtgärder som ingår i det statliga tandvårdsstödet finns
referenspriser. Dessa utgör grund för beräkningen av ersättningen inom
högkostnadsskyddet.
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Ärende HSN 2017/379

Majoriteten av de svenska landstingen har taxor som ligger över referenspriset på
flertalet åtgärder. Anledningen till att landstingen har högre taxa än referenspriset, är
med all sannolikhet att den beräknade tiden för att utföra åtgärden i TLVs modell är
för lågt satt och inte stämmer med den verkliga tid som åtgår. Ett flertal landsting har
även differentierade priser, utifrån svårighetsgrad, på åtgärderna.
Högkostnadsskyddet gör det möjligt för personer med stora tandvårdsbehov att få
tandvård till en rimlig kostnad eftersom staten betalar en del av kostnaden. Syftet
med högkostnadsskydd är att resurserna främst ska ges till de patienter som har
störst behov. Det innebär att tandvårdsstödet inte generellt syftar till att göra
tandvården billigare för alla.
Högkostnadsskyddet börjar gälla när en patient fått åtgärder utförda, räknat utifrån
åtgärdernas referenspris, till en summa som överstiger 3 000 kronor.
Högkostnadsskyddet har två ersättningsnivåer:
•
•

För den del som överstiger 3 000 kronor men inte 15 000 kronor lämnas
ersättning med 50 procent av referenspriset
För den del som överstiger 15 000 kronor lämnas ersättning med 85 procent
av referenspriset

Folktandvården Gotlands tandvårdstaxa har sedan 2014 följt det statliga
referenspriset. Vid analys av kostnadsbilden för Folktandvården Gotland, jämfört
med TLV:s (Tandvård- och läkemedelsförmånsverket) beräkningsmodell, ger inte
ersättningen enligt referenspriset full kostnadstäckning för 17 av de vanligaste
åtgärderna. Totalt handlar det för Folktandvården om en för låg ersättning
motsvarande drygt 3 Mkr per år.
Folktandvårdens ”egna” prislista, som inte är kopplad till referenspriset och inte
ingår i högkostnadsskyddet, justeras för en åtgärd, liksom timtaxan för
allmäntandvård och specialisttandvård, för att erhålla kostnadstäckning.

Ärendebeskrivning

Åtgärder - referensprislistan
Tidigare har tandvården saknat möjligheter att ta fram det ekonomiska underlag som
krävs för att visa att åtgärdens pris ger kostnadstäckning. Därför har Folktandvården
Gotlands tandvårdstaxa sedan 2014 följt det statliga referenspriset. Avsteg från att
följa referensprislistan har endast skett när det gäller viss implantatprotetik för att få
täckning för de tandtekniska kostnaderna.
Under våren 2017 påbörjades ett arbete med att ta fram alla övergripande kostnader
för tandvården. Med tillgång till TLV beräkningsmodell har tandvården räknat fram
ett pris på olika åtgärder utifrån våra egna kostnader och jämfört med referenspriset
som kommer att gälla fr.o.m. 2018-01-15.
Beräkningsmodellen är baserad på:
•

Tidsåtgång

•

Arbetskostnad

•

Materialkostnad
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•

Ev. tandteknisk kostnad

•

Indirekta kostnader inkl. utvecklings och investeringsmarginal

Tjänsteskrivelse
Ärende HSN 2017/379

Dessa beräkningar har visat att intäkter för 17 vanliga åtgärder inte ger
kostnadstäckning. Totalt handlar det för Folktandvården om en för låg ersättning
motsvarande drygt 3 Mkr per år. För att tandvården ska få kostnadstäckning behöver
således tandvårdstaxan justeras. Dessa 17 ofta använda åtgärder, som inte täcker sina
kostnader, behöver därför höjas. Övriga åtgärder kommer som tidigare att följa det
statliga referenspriset. Dessa åtgärder har precis kostnadstäckning enligt
referensprislistan
Kostnaden för de höjda åtgärderna kommer att fördelas mellan Försäkringskassan
och patienter.
Åtgärder – ”egen” prislista
Referensprislistan omfattar 167 olika åtgärder. Det finns dock ytterligare åtgärder
som utförs inom tandvården, som utförs och ska debiteras, men inte omfattas av
högkostnadsskyddet. För dessa åtgärder har en ”egen” prislista för Folktandvården
tagits fram och godkänts av fullmäktige.
Den ”egna” prislistan har inte ändrats på flera år och en åtgärd (e011 behandling av
snarkning/sömnapné) (”Snarkskena" vid remiss från infektionsläkare/ÖNH-läkare när
andra medicinska åtgärder mot apnéer ej fungerar eller är kontraindicerade), liksom timtaxan för
allmäntandvården och specialisttandvården, behöver höjas för att erhålla
kostnadstäckning.
Åtgärden ”e011 behandling av snarkning/sömnapné” debiteras Tandvårdsenheten.
Patienten betalar endast avgift enligt hälso- och sjukvårdstaxa och belastas därmed ej
av höjningen.
Timtaxan används t.ex. som komplettering inför behandlingar som utförs under
narkos och vid estetisk tandvård
Den ”egna” prislistan har ett flertal åtgärder som används för att hantera
patientavgifter i enlighet med hälso- och sjukvårdstaxa.
Uteblivandeavgift för vuxna är i den ”egna” prislistan uppdelad i tre olika nivåer
beroende på hur lång tid som var avsatt för behandlingen.
Momsregler
Tandvård utförd på odontologiska indikationer är momsbefriad. Det är endast
estetisk tandvård utan odontologiska indikationer (t.ex. tandblekning utan
odontologisk indikation) som är belagd med moms. Om denna typ av vård utförs så
finns regler för hantering av moms inlagda i tandvårdens journalsystem.
Bedömning

Förvaltningen bedömer att vissa åtgärder i tandvårdstaxan behöver justeras så att
dessa ger kostnadstäckning. Övriga åtgärder följer det statliga referenspriset.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 8 september 2017
Beräkningsunderlag
Referensprislista från TLV
Folktandvårdens egen prislista
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Beräkningsunderlag för taxor i allmäntandvård

Referenspris Kostnad
Taxa
2018
per åtgärd Differens
101 Basundersökning och diagnostik tandläkare (inkl röntgen)
830 kr
1 002 kr
‐172 kr
1 035 kr
1 326 kr
‐291 kr
107 Omfattande , kompletterande eller akut undersökning (exkl rtg)
1 705 kr
1 971 kr
‐266 kr
108 Utredning inkl undersökning (exkl rtg)
255 kr
489 kr
‐234 kr
113 Akut eller annan undersökning Thyg
480 kr
497 kr
‐17 kr
114 Kompletterande parodontal undersökning Thyg
965 kr
1 350 kr
‐385 kr
126 Röntgen undersökning omfattande
745 kr
1 009 kr
‐264 kr
302 Sjukdom eller smärtbehandling
450 kr
481 kr
‐31 kr
311 information och instruktion vid munhälsorelaterade problem thyg
401 Tanduttagning 1 tand
1 005 kr
1 350 kr
‐345 kr
1 660 kr
1 679 kr
‐19 kr
402 Tanduttagning med seperation eller friläggning krävs
3 325 kr
3 385 kr
‐60 kr
501 Rensning och rotfyllning 1 kanal
4 005 kr
4 038 kr
‐33 kr
502 Rensning och rotfyllning 2 kanaler
785 kr
1 390 kr
‐605 kr
521 Akut trepanation och kavumextirpation
3 420 kr
4 927 kr ‐1 507 kr
601 Bettskena hård akryl
945 kr
1 057 kr
‐112 kr
702 Fyllning 2 ytor incisiv och canin
801 Krona, flera
4 395 kr
4 784 kr
‐389 kr
828 Helprotes
9 080 kr 10 396 kr ‐1 316 kr
Inkl soc avg
Timkostnader
39,7%
Tandläkare
680 kr
436 kr
Tandhygienist
Tandsköterska
393 kr

Total
minus‐
Antal
summa
utförda
åtg 2016 2016
6015 1034580
581
169071
217
57722
892
208728
1470
24990
75
28875
255
67320
582
18042
1407
485415
511
9709
189
11340
79
2607
700
423500
76
114532
525
58800
637
247793
36
47376
3010400

Indirekt kostnad 59% inkl utvecklings och investeringsmarginal 9%. Beräknas genom påslag på arbetskostnaden

DIREKTA KOSTNADER
Tandläkare
Tandhygienist
Tandsköterska
Arbetskostnad
Dentalt material
Tandtekniskt arbete
SUMMA DIREKT KOSTNAD
INDIREKTA KOSTNADER
ÅTGÄRDENS TOTALKOSTNAD

Arb.tid

Åtgärd 101
Åtgärd 111
Åtgärd 503
Åtgärd 706
Åtgärd 800
Åtgärd 801
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
0,50
340 kr
0,00
0 kr
2,50
1 700 kr
0,67
453 kr
1,50
1 020 kr
1,33
904 kr
0,00
0 kr
0,67
292 kr
0,00
0 kr
0,00
0 kr
0,00
0 kr
0,00
0 kr
0,70
275 kr
0,00
0 kr
3,50
1 375 kr
0,93
367 kr
2,10
825 kr
2,10
825 kr
615 kr
292 kr
3 074 kr
820 kr
1 845 kr
1 729 kr
15 kr
15 kr
85 kr
65 kr
90 kr
80 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
1 200 kr
1 200 kr
630 kr
307 kr
3 159 kr
885 kr
3 135 kr
3 009 kr
372 kr
1 002 kr

181 kr
489 kr

1 864 kr
5 024 kr

522 kr
1 407 kr

1 849 kr
4 984 kr

1 775 kr
4 784 kr

Arb.tid
Tandläkare
Tandhygienist
Tandsköterska
Arbetskostnad
Dentalt material
Tandtekniskt arbete
SUMMA DIREKT KOSTNAD
INDIREKTA KOSTNADER
ÅTGÄRDENS TOTALKOSTNAD

DIREKTA KOSTNADER
Tandläkare
Tandhygienist
Tandsköterska
Arbetskostnad
Dentalt material
Tandtekniskt arbete
SUMMA DIREKT KOSTNAD
INDIREKTA KOSTNADER
ÅTGÄRDENS TOTALKOSTNAD

DIREKTA KOSTNADER
Tandläkare
Tandhygienist
Tandsköterska
Arbetskostnad
Dentalt material
Tandtekniskt arbete
SUMMA DIREKT KOSTNAD
INDIREKTA KOSTNADER
ÅTGÄRDENS TOTALKOSTNAD

Åtgärd 107
Åtgärd 108
Åtgärd 124
Åtgärd 126
Åtgärd 302
Åtgärd 401
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
0,67
456 kr
1
680 kr
0,25
170 kr
0,67
456 kr
0,5
340 kr
0,67
456 kr
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
0,94
368 kr
1,4
550 kr
0,35
137 kr
0,938
368 kr
0,7
275 kr
0,938
368 kr
824 kr
1 230 kr
307 kr
824 kr
615 kr
824 kr
10 kr
10 kr
5 kr
25 kr
20 kr
25 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
834 kr
1 240 kr
312 kr
849 kr
635 kr
849 kr
492 kr
1 326 kr

731 kr
1 971 kr

184 kr
497 kr

501 kr
1 350 kr

375 kr
1 009 kr

501 kr
1 350 kr

Åtgärd 402
Åtgärd 501
Åtgärd 502
Åtgärd 521
Åtgärd 601
Åtgärd 707
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
0,83
564 kr
1,67
1 135 kr
2
1 360 kr
0,67
456 kr
1,3
884 kr
0,67
456 kr
0
0 kr
0
0 kr
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
1,16
456 kr
2,34
918 kr
2,8
1 100 kr
0,94
368 kr
1,82
715 kr
0,94
368 kr
1 021 kr
2 054 kr
2 460 kr
824 kr
1 599 kr
824 kr
35 kr
75 kr
80 kr
50 kr
50 kr
70 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
1 450 kr
0 kr
2 129 kr
2 540 kr
874 kr
3 099 kr
894 kr
1 056 kr
623 kr
1 679 kr

1 256 kr
3 385 kr

1 498 kr
4 038 kr

516 kr
1 390 kr

1 828 kr
4 927 kr

527 kr
1 421 kr

Åtgärd 112
Åtgärd 113
Åtgärd 114
Åtgärd 311
Åtgärd 703
Åtgärda 824
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
0,5
340 kr
2,5
1 700 kr
0,83
362 kr
0,67
292 kr
0,67
292 kr
0,67
292 kr
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
0,7
275 kr
3,5
1 375 kr
362 kr
292 kr
292 kr
292 kr
615 kr
3 074 kr
20 kr
15 kr
20 kr
10 kr
55 kr
80 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
3 500 kr
6 654 kr
670 kr
382 kr
307 kr
312 kr
302 kr
225 kr
608 kr

181 kr
489 kr

184 kr
497 kr

178 kr
481 kr

395 kr
1 065 kr

3 926 kr
10 581 kr

DIREKTA KOSTNADER
Tandläkare
Tandhygienist
Tandsköterska
Arbetskostnad
Dentalt material
Tandtekniskt arbete
SUMMA DIREKT KOSTNAD

Åtgärd 828
Munhälsobedömning
Tandsmycke
Åtgärd 702
Åtgärd 705
Åtgärd 341
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
Arb.tid
Summa
3,3
2 244 kr
0,5
340 kr
0,5
340 kr
0,17
116 kr
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
0
0 kr
4,62
1 815 kr
0,67
263 kr
0,50
196 kr
0,70
275 kr
0,70
275 kr
0,24
93 kr
4 058 kr
263 kr
196 kr
615 kr
615 kr
209 kr
80 kr
15 kr
20 kr
50 kr
55 kr
25 kr
2 400 kr
0 kr
0 kr
6 538 kr
278 kr
216 kr
665 kr
670 kr
234 kr

INDIREKTA KOSTNADER
SUMMA INDIREKT KOSTNAD

3 858 kr

164 kr

127 kr

392 kr

395 kr

138 kr

ÅTGÄRDENS TOTALKOSTNAD

10 396 kr

442 kr

343 kr

1 057 kr

1 065 kr

372 kr

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p101
2

3

4

Akut eller
kompletterande
undersökning
p103 eller utredning
av enstaka tand
eller enstaka
problem
Omfattande
akut eller
kompletterande
p107
undersökning,
utförd av
tandläkare

p108
5

p111
6

p112
7

Basundersöknin
g och
diagnostik,
tandläkare

Utredning
utförd av
tandläkare 60
minuter eller
mer

Basundersöknin
g utförd av
tandhygienist
(förenkl. Parod
us)
Basundersöknin
g utförd av
tandhygienist
fullst. parod us)

825

830

825

830

365

365

450

455

1 035

1 035

1 505

1 515

1 705

1 705

2 395

2 415

610

610

805

805

A

B

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

Konsultations‐
åtgärd utförd av
p115 specialisttandlä
kare mindre
omfattning

875

885

Konsultations‐
åtgärd utförd av
p116 specialisttandlä
kare större
omfattning

1 755

1 770

Åtgärd

1

p113

Akut eller
annan
undersökning
av
tandhygienist

255

255

p114

Kompl. Parod
us eller
kariesutredn.
Tandhygienist

480

480

8

9

10

11

p121

Röntgenunder‐
sökning av
enskild tand

55

55

65

65

p122

Röntgenunder‐
sökning
Delstatus

235

235

375

375

12

13

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p123

Röntgenunder‐
sökning,
intraoral
komplett för
munhålan

790

795

1 185

1 195

p124

Panorama‐
röntgen

520

520

795

800

p125

Röntgenunder‐
sökning EO

510

510

775

780

p126

Röntgenunder‐
sökning
omfattande
helstatus + OPG

965

965

1 405

1 415

p141

Studiemodell
för
behandlingspla
nering

615

620

615

615

p161

Salivsekretions
mätning

570

570

570

570

14

15

16

17

18

19

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p162

Laboratorie‐
kostnader vid
mikrobiologisk
undersökning
Faktura

315

320

315

320

p163

Biopsi och sutur
(160115)

955

960

1 125

1 135

p164

Laboratorie‐
undersökning
(PAD)

515

525

515

525

435

435

435

435

760

765

760

765

160

160

160

160

20

21

22

23

Information och
instruktion vid
risk för karies,
p201 gingival/parodo
n‐tal sjukdom
och käkfunk‐
tionsstörning

p204

Profylaxskena,
per skena

24

Fluorbehandling
p205
inkl. PTR 10
min
25

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

320

320

1

p206

Fluorbehandling
inkl. PTR 20 min

p207
Ny

Mekaniskt
avläg. av
supraging.
Tandsten 15´

p208
Ny

Mekaniskt
avläg. av
supraging.
tandsten
omfattande >
15´

475

475

p209
Ny

Mekaniskt
avläg. av
supraging.
tandsten
omfattande
särskilt
krävande 40´

755

755

p301

Sjukdoms‐
behandling,
mindre
omfattande
behandling

395

400

485

485

p302

Sjukdoms‐
behanding

745

745

915

925

320

320

26

255

255

27

28

29

30

31

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1 995

1 370

1

p303

Sjukdoms‐
behandling,
omfattande ny
formulering

p304
Ny

Sjukdoms eller
smärtbehand‐
ling, särskilt
tidskrävande

1 610

1 105

32

33

34

35

Information och
instruktion vid
tand‐ och
p311 munsjukdomar
(kariessjukdom,
parodontal
sjukdom
och
Uppföljande

1 650

2 050

450

450

450

450

160

160

160

160

p313

Beteende‐
medicinsk
behandling > 60
min

980

980

2 060

2 075

p314

Beteende‐
medicinsk
behandling

455

455

950

960

information
eller instruktion
p312
vid
munhälsorelate‐
rade sjukdomar
eller problem

36

37

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

485

485

1 095

1 095

1

p321

Icke‐operativ
behandling av
kariessjukdom

p322

Stegvis
excavering

485

485

1 095

1 095

p341

470

475

685

685

40

Behandling av
parodontal
sjukdom eller
periimplantit,
mindre
omfattning

p342

960

960

1 745

1 755

41

Behandling av
parodontal
sjukdom eller
periimplantit,
större
omfattning

p343

1 425

1 425

3 870

3 890

42

Behandling av
parodontal
sjukdom eller
periimplantit,
särskilt
tidskrävande

p362

Lustgassedering
, per gång

810

825

810

825

38

39

43

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p401

Tanduttagning
en tand

1 005

1 005

1 245

1 255

p402

Tanduttagning,
en tand, när
sep. eller
friläggning
krävs

1 655

1 660

2 045

2 060

p403

Tanduttagning
tillkommande
enkel

180

180

225

225

p404

Operativt
avlägsnande av
en eller flera
tänder eller
annan vävnad,
per
operationstillfäl

3 050

3 060

3 695

3 725

p405

Omfattande
dentoalveolär
kirurgi

4 070

4 080

4 935

4 965

p406

Tanduttagning
övertalig tand

1 005

1 005

1 245

1 255

44

45

46

47

48

49

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

407

Övrig
dentoalveolär
kirurgi eller
plastik

2 005

2 010

2 390

2 410

p420

Implantat, per
styck

2 545

2 620

2 545

2 620

p421

Operation
avseende
käkbensförankr
ade implantat,
en fixtur

3 510

3 525

4 160

4 190

p422

Kirurgisk
friläggning av
en fixtur vid
tvåstegsteknik

1 455

1 465

1 715

1 730

p423

Operation
avseende
käkbensförankr
ade implantat,
två eller tre
fixturer per
operationstillfäl

4 680

4 695

5 545

5 585

p424

Kirurgisk
friläggning av
två eller tre
fixturer vid
tvåstegsteknik

1 635

1 645

1 935

1 955

50

51

52

53

54

55

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p425

Operation
avseende
käkbensförankr
ade implantat,
fler än tre
fixturer

6 455

6 480

7 620

7 680

p426

Kirurgisk
friläggning av
fler än tre
fixturer vid
tvåstegsteknik

2 190

2 195

2 620

2 640

p427

Benaugmen‐
tation med
egen
benvävnad

3 865

3 875

4 640

4 675

p428

Benaugmen‐
tation med
benersättnings
material

4 635

4 665

5 325

5 375

p429

Borttagande av
frakturerad
fixtur
(implantat), per
fixtur

3 830

3 840

4 605

4 640

56

57

58

59

60

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p430

Benaugmentati
on med egen
vävnad i en
kvadrant i
samband med
benaug. I annan
kvadrant eller
implantat op i
samma
kvadrant

1 475

1 475

1 820

1 830

p431

Benaugmentati
on med
benersättnings‐
material i
samband med
benaugmentati
on eller
implantatop i
annan kvadrant

2 435

2 450

2 780

2 820

Benaugmentati
on med
benersättnings‐
material i
samband med
p 432
benaugmentati
on eller
implantatinstall
a‐tion i annan
kvadrant

1 815

1 825

2 070

2 090

Avlägsnande av
ett implantat

1 005

1 005

1 245

1 255

61

62

63

p435
64

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

225

225

1

p436

Avlägsnande av
implantat,
enkel

180

180

p441

Plastik, enklare
parodontalkirur
gi vid enstaka
tand eller vid
peri‐implantit
vid enstaka
implantat

2 475

2 485

2 995

3 015

p442

Kirurgisk
behandling av
tandlossnings‐
sjukdom

3 510

3 515

4 285

4 315

p443

Kirurgisk
behandling av
peri‐implantit

3 340

3 350

4 075

4 105

p444

Omfattande
kirurgisk
behandling av
parodontit vid
sju tänder eller
fler, eller vid tre
tänder eller
Omfattande

4 555

4 560

5 590

5 625

4 555

4 560

5 590

5 625

65

66

67

68

69

p445
70

kirurgisk
behandling av
periimplantit
vid fem
implantat eller
fler eller vid tre

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p446

71

p447
72

Rekonstuktiv
beh. med
membran el
emaljmatrix
protein
tilläggsåtg per
optillfälle
(material ingår)
Rekonstuktiv
beh. med
membran
tilläggsåtg per
optillfälle
(material ingår)

1 765

1 805

1 895

1 935

1 195

1 220

1 280

1 305

p448

Fritt bindvävs‐
transplantat vid
lambåop

730

735

905

910

p480

Kontroll
koagulation,
tilläggsåtgärd

315

315

315

315

p501

Upprensning
och rotfyllning,
en rotkanal

3 310

3 325

3 950

3 950

p502

Upprensning
och rotfyllning,
två rotkanaler

3 990

4 005

4 775

4 815

73

74

75

76

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p503

Upprensning
och rotfyllning,
tre rotkanaler

5 015

5 030

6 010

6 060

p504

Upprensning
och rotfyllning,
fyra eller fler
rotkanaler

5 465

5 485

6 550

6 600

p520
Ny

Akut
endodontisk
behandling,
annan
behandlare

p521

Akut
trepanation
och
kavumextirpati
on

780

785

955

960

p522

Kanallokalisatio
n vid
komplicerad
rotanatomi

785

785

955

965

p523

Stiftborttagning

1 145

1 150

1 405

1 415

77

78

79

80

890

1 085

81

82

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p541

Apikalkirurgi

3 580

3 590

4 355

4 385

p542

Apikalkirurgi
ytterligare tand
vid samma op
tillfälle

1 010

1 010

1 225

1 235

p601

Bettskena i
hård akrylat
utförd på
bettfysiologiska
indikationer ÖK

3 415

3 420

4 530

4 555

p602

Bettskena i
hård akrylat
utförd på
bettfysiologiska
indikationer UK

3 415

3 420

4 530

4 555

p603

Reponerings‐
skena

6 065

6 100

p604

Mjukplastskena
för
bettfysiologisk
behandling, per
skena

2 450

2 465

83

84

85

86

87

88

2 105

2 110

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p606

Motorisk
aktivering

480

480

600

600

p607

Bettslipning för
ocklusal
stabiliserng

735

735

905

915

p701

Fyllning på en
yta framtand
eller hörntand

595

595

595

595

p702

Fyllning av två
ytor på
framtand eller
hörntand

940

945

940

945

p703

Fyllning av tre
eller flera ytor
på framtand
eller hörntand

1 120

1 125

1 120

1 125

p704

Fyllning på en
yta premolar
eller molar

760

760

760

760

89

90

91

92

93

94

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p705

Fyllning av två
ytor på molar
eller premolar

1 115

1 115

1 115

1 115

p706

Fyllning av tre
eller flera ytor
på molar eller
premolar

1 490

1 490

1 490

1 490

p707

Krona i plastiskt
material,
klinikframställd

1 690

1 695

1 690

1 695

p708

Stiftförankring
vid
fyllningsterapi

535

540

535

540

p800

Laboratoriefra
mställd krona
en per käke

5 730

5 710

6 590

6 615

p801

Laboratoriefra
mställd krona
fler i samma
käke

4 350

4 395

5 040

5 105

95

96

97

98

99

100

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p802

Laboratoriefra
mställd pelare
med
intraradikulärt
stift

3 085

3 095

3 600

3 625

p803

Klinikframställd
pelare med
intraradikulärt
stift

1 465

1 470

1 765

1 785

p804

Hängande
broled, per led

2 195

2 190

2 370

2 365

p805

Emaljretinerad
konstruktion,
per stöd

1 745

1 750

2 005

2 020

p806

Radikulärför‐
ankring vid
avtagbar protes

3 355

3 370

3 875

3 900

p807

Semipermanent
krona/bro, per
led

2 315

2 350

2 575

2 615

101

102

103

104

105

106

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

Innerkrona för
teleskop‐ och
p808
konuskonstrukti
oner

3 290

3 300

3 810

3 835

p809

Långtids‐
temporär
laboratorie‐
framställd
krona eller
hängande led,
per led

985

990

1 115

1 125

p811

Cementering av
lossad
krona/fasad,
per
krona/fasad.

545

550

680

685

p812

Broreparation 1

1 445

1 445

1 790

1 800

p813

Broreparation 2

4 420

4 425

5 280

5 315

p814

Broreparation 3

7 635

7 650

9 010

9 070

107

108

109

110

111

112

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p815

Sadelkrona,
krona i befintlig
bro vid
reparation

5 310

5 145

5 905

5 940

p822

Partiell protes
för temporärt
bruk, en till tre
tänder
(proteständer
ingår 130101)

3 670

3 680

4 185

4 215

5 090

5 110

5 775

5 820

10 695

10 870

11 900

12 115

12 085

12 285

13 885

14 130

95

95

95

95

113

114

p823
115

p824
116

p825
117

p826
118

Partiell protes
för temporärt
bruk, fyra eller
fler tänder
(proteständer
ingår 130101)
Partiell protes
med gjutet
skelett,
klammer‐
förankrad
(proteständer
ingår
130101)
Komplicerad
partiell protes
med stöd av
urtagskrona,
innerkrona eller
attachments
(proteständer
Attachments,
per styck,
material

A

B

Åtgärd

1

p827

Hel
underkäksprote
s inklusive
erforderligt
antal
prefabricerade
tänder
Hel

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

9 010

9 080

10 870

10 985

9 010

9 080

10 870

10 985

p829 Immediatprotes

6 820

6 885

7 765

7 855

p831

Justering av
avtagbar protes

370

370

455

455

p832

Lagning av
protes och/eller
tillsättning av
protestand

1 235

1 240

1 405

1 415

p833

Rebasering av
protes

2 515

2 520

2 900

2 920

119

p828
120

överkäksprotes
inklusive
erforderligt
antal
prefabricerade
tänder

121

122

123

124

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p834

Lagning av
protes där
teknikerinsats
krävs
(proteständer
ingår 130101)

1 940

1 945

2 200

2 210

p835

Rebasering och
lagning av
protes

2 975

2 980

3 405

3 425

p836

Komplicerad
lagning av
protes där
svetsning av
nya fästen
behövs
(proteständer
Komplicerad

3 810

3 830

4 240

4 275

6 480

6 510

7 255

7 310

125

126

127

p837

128

lagning av
protes där
uppvaxning och
gjutning av ny
del utförs vilken
svetsas till
befintlig protes
(proteständer

p839

Inmontering av
förankringsele
ment

2 940

2 945

3 370

3 390

p845

Ocklusionskorri
gerande
bettslipning

1 910

1 910

2 255

2 265

129

130

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p846

Skena för
vertikal
platsberedning

5 300

5 315

5 905

5 935

p847

Klammerplåt

3 820

3 830

4 425

4 450

p848

Betthöjning
med
fyllningsmateria
l

535

535

665

670

7 695

7 780

8 730

8 845

5 930

6 000

6 705

6 800

2 195

2 190

2 370

2 365

131

132

133

Implantatförank
rad krona en
per käke Till
p850
detta pris läggs
alltid kostnaden
för en distans

134

Implantatförank
rad krona flera
per käke Till
p852

135

detta pris läggs
alltid kostnaden
för en
distans/krona

Hängande led
vid
p853
implantatförank
rad bro
136

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

2 350

2 385

425

435

1 330

1 340

375

380

1 125

1 155

1

p854
137

138

139

140

Fästskruv och
cylinder vid
semipermanent
p855
laboratoriefram
ställd krona, per
implantat
Långtids‐
temporär
laboratorie‐
p856
framställd
krona och
hängande
led per led
Fästskruv
och
cylinder vid
långtids‐
p857
temporär
laboratoriefram
ställd krona, per
implantat

p858

141

Semipermanet
laboratoriefram
ställd krona och
hängande led,
per led

Distans
inklusive
centrumskruv,
per styck Denna
åtgärd ska alltid
debiteras
tillsammans med
implantatkrona

2 095

2 120

425

435

1 155

1 160

375

380

1 125

1 155

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

Implantatförank
rad bro,
p861
överkäke, 4
fixturer (lägg till

31 085

31 440

33 670

34 105

32 990

33 400

35 575

36 060

34 455

34 905

35 575

37 565

30 075

30 435

32 400

32 830

18 830

19 085

4 distanser)
142

Implantatförank
rad bro,
p862
överkäke, 5
fixturer (Lägg till
5 distanser)
143

Implantatförank
rad bro,
p863
överkäke, 6
fixturer Lägg till
6 distanser

144

Implantatförank
rad bro,
p865
underkäke, 4
fixturer Lägg till4
distanser

145

p871

146

Implantatstödd
täckprotes, 2
fixturer . Lägg
till 2 distanser

16 975

17 180

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p872

Implantatstödd
täckprotes,
överkäke, 3
fixturer. Lägg till

18 920

19 175

20 770

21 080

21 480

21 790

23 330

23 695

p874

Tillägg för
alveolarbar vid
implantat, 2
fixturer

3 065

3 105

3 325

3 375

p875

Tillägg för
alveolarbar vid
implantat, 3
fixturer

3 395

3 440

3 650

3 705

p876

Tillägg för
alveolarbar vid
implantat, 4
fixturer

4 000

4 055

4 255

4 325

p877

Implantatstödd
täckprotes,
exklusive
fixturer,
implantatkom‐
ponenter och
förankringsele

13 905

14 010

15 755

15 920

3 distanser

147

p873

Implantatstödd
täckprotes,
överkäke, 4
fixturer Lägg till
4 distanser

148

149

150

151

152

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

275

280

1

153

Förankringsele
ment
p878
täckprotes,
tillägg, per styck
Faktura

275

280

Av‐ och
återmontering
av
implförankrade
konstruktioner
på 1 ‐ 2 impl

2 090

2 090

2 605

2 620

1 085

1 085

1 340

1 350

3 185

3 185

3 960

3 985

Reparation av
implantatförank
p883
rad bro med
tandtekniker‐
insats

5 550

5 575

6 370

6 415

Reparation av
implantat‐
förankrad bro
där omfattande
tandtekniker‐
insats krävs.

10 160

10 215

11 410

11 500

p880
154

p881
155

p882
156

157

p884
158

Reparation av
implantat‐
förankrad
konstruktion,
mindre
omfattande
Av‐ och
påmontering av
implantat‐
förankrad bro
på sammanlagt
tre eller fler
impl

A

B

Åtgärd

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

1

p888

Fästskruv, per
styck

175

180

175

180

p889

Distansskruv,
per styck

605

625

605

625

p901

Tandreglering,
en käke, enkel
behandling

16 120

16 340

p902

Tandreglering,
en käke,
okomplicerad
behandling

21 065

20 445

p903

Tandreglering,
en käke, normal
behandling

24 625

24 175

p904

Tandreglering,
en käke,
komplicerad
behandling

31 125

30 065

159

160

161

162

163

164

A

B

H

I

J

K

Referenspris
2017

Nytt
referenspris
2018

Ref pris 2017
spec

Nytt
referenspris
2018 spec

p905

Tandreglering
två käkar, enkel
behandling

21 355

1 460

p906

Tandreglering
två käkar,
okomplicerad
behandling

27 065

26 925

p907

Tandreglering
två käkar,
normal
behandling

31 005

31 030

p908

Tandreglering
två käkar,
komplicerad
behandling

38 835

37 545

Åtgärd

1

165

166

167

168

Rutin

1 (1)

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Egna åtgärder - är de åtgärder som inte ingår i det statliga tandvårdsstödet
Avgifter vid uteblivande från bokad patienttid
•
•
•
•

Uteblivande vuxna – tre nivåer beroende på hur lång tid som tandvården avsatt i tidboken 500 kronor, 750 kronor,
1 125 kronor
Uteblivande barn – 150 kronor
Uteblivande vuxna vid hälso- och sjukvårdstaxa, Mun- och Käkcentrum 300 kronor
Uteblivande vuxna vid hälso- och sjukvårdstaxa, allmän tandvård 200 kronor

Avgifter vid tandvård till hälso- och sjukvårdstaxa
•
•

Sjukvårdstaxa allmäntandvård 200 kronor
Sjukvårdstaxa Mun- och Käkcentrum 300 kronor

Avgifter – asylsökande
•

Över 18 år 50 kronor

Avgifter – intyg
•
•

Rättsintyg 1 000 kronor
Intyg 700 kronor

Avgifter – tidsdebiterade
•
•

tidsdebiterad åtgärd allmäntandvård 2 000 kronor/timme (höjd)
tidsdebiterad åtgärd Mun- och käkcentrum 2 500 kronor/timme (höjd)

Åtgärder där tidsdebitering används
•
•

extra åtgärder vid narkos
Explorativ endodonti - används vi de tillfällen när det är tveksamt om rotfyllningen kan fullföljas. Om tanden rotfylls

•
•
•

bettinslipning
åtgärder efter avslutad tandreglering
estetisk tandvård (momsbelagd)

betalas beloppet tillbaka. Rotfyllningen debiteras som vanligt

Avgifter – enskilda åtgärder
•
•
•

Behandling av snarkning/sömnapné 7 950 kronor (höjd) (åtgärden debiteras Tandvårdsenheten - patienten betalar
hälso- och sjukvårdsavgift)
Läkdistans 814 kronor
Tandfärgade brackets 1 500 kronor (används endast om patient så kräver vid tandreglering i överkäken)

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/773
17 oktober 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Förslag till ny hamntaxa 2018 för Region Gotlands hamnar
Förslag till beslut

•

•

•

Tekniska nämndens förslag till ny hamntaxa fastställs.

•

Ny hamntaxa gäller från och med 2018-01-01.

Sammanfattning

Senast hamntaxorna reviderades var inför 2017. Då genomfördes framförallt en
höjning av fartygsavgiften med ca 4 % och en fortsatt anpassning av
kryssningstaxorna till ”branschen”.
Hamntaxan har för 2018 inte genomgått någon större omarbetning utan ändringar
har i huvudsak gjorts av text i syfte att förtydliga. Hamntaxan har som grund räknats
upp med index (KPI) 1,18 % där sedan avrundningar skett uppåt.
Punkthöjningar har skett för att täcka ökade kostnader vad avser bevakning enligt
ISPS-koden (International Ship and Port facility Security Code) samt för
varugruppen där kalk ingår då ett utökat egenkontrollprogram nu krävs av
tillsynsmyndighet.
Vad avser taxa för upplagsplatser så har de punkthöjts för att bland annat täcka de
ökade kostnader som uppstår för att uppfylla de krav som tillsynsmyndighet ställer
på rening av dagvatten (filterbrunnar) i Klintehamn.
Fortsatt anpassning av kryssningstaxorna till ”branschen”.Avgiftsmaximerat gross
tonnage (GT) tas bort. Rabattstegen för antal anlöp justeras också. Taxan för
leverans av elström har vi kunnat undanta från höjning då elpriset sjunkit i senaste
upphandlingen.
Avgifterna i hamntaxan är baserade på indextalet 318,00 (2016-10) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, föreslås tekniska nämnden ha rätt att reglera
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/773

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen är positiva till tekniska nämndens förslag till ny
hamntaxa 2018 och de prisjusteringar som framgår av dokument ”Hamntaxa 2018”.
Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker nämndens begäran.
Beslutsunderlag

TN § 186
Hamntaxa 2018
Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden Regionstyrelseförvaltningen, ekonomi
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-08-23

TN § 186

Förslag till ny hamntaxa 2018 gällande Region
Gotlands hamnar

TN 2017/1386

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att anta förslag till ny hamntaxa 2018 och överlämnar till
regionfullmäktige för beslut.

Sammanfattning

Senast hamntaxorna reviderades var inför 2017. Då genomfördes framförallt en
höjning av fartygsavgiften med ca 4 % och en fortsatt anpassning av
kryssningstaxorna till ”branschen”. Hamnverksamheten har som helhet en ekonomi i
balans Det har dock under flera år varit en obalans mellan den skattefinansierade och
den affärsdrivande hamnverksamheten, där den skattefinansierade är
underfinansierad. Det är viktigt att notera att den affärsdrivande verksamheten som
är ”Linjehamn” särredovisas.
Hamntaxan har för 2018 inte genomgått någon större omarbetning utan ändringar
har i huvudsak gjorts av text i syfte att förtydliga. Hamntaxan har som grund räknats
upp med index (KPI) 1,18 % där sedan avrundningar skett uppåt. Dessutom har
punkthöjningar skett för att täcka ökade kostnader vad avser bevakning enligt ISPSkoden (International Ship and Port facility Security Code) samt för varugruppen där
kalk ingår då ett utökat egenkontrollprogram nu krävs av tillsynsmyndighet. Vad
avser taxa för upplagsplatser så har de punkthöjts för att bland annat täcka de ökade
kostnader som uppstår för att uppfylla de krav som tillsynsmyndighet ställer på
rening av dagvatten (filterbrunnar) i Klintehamn. Vi fortsätter också att anpassa
kryssningstaxorna till ”branschen” och föreslår att avgiftsmaximerat gross tonnage
(GT) tas bort. Rabattstegen för antal anlöp justeras även något. Taxan för leverans av
elström har vi kunnat undanta från höjning då elpriset sjunkit i senaste
upphandlingen.
Avgifterna i hamntaxan är baserade på indextalet 318,00 (2016-10) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, föreslås tekniska nämnden ha rätt att reglera
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.
Använder man statistiken för 2016 i beräkningsmodellen, och tar bort
kryssningsverksamheten som från 2018 sker vid nya kryssningskajen (nyttjanderätt
CMP), kommer intäkterna för 2018 att öka med ca 160 000 kr.
Det bör också framhållas att stora investeringar har gjorts framförallt i Klintehamn
där även anpassning av logistikytor till de olika verksamheterna pågår.
Reinvesteringar i underhållsåtgärder i hamnarna framöver medför även ökade
kapitalkostnader.
Beslutsunderlag

Förslag till ny hamntaxa 2018 gällande Region Gotlands hamnar.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-08-23

Tjänsteskrivelse 2017-08-07.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av hamnchef Mats Eriksson och driftsansvarig Lars Wahlberg.
Mats svarade på varför lossningstiden förlängts till två dygn för att underlätta
godslossning dagtid och på så sätt undvika buller nattetid.
Arbetsutskottets beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta förslag till ny hamntaxa 2018 och överlämnar till
regionfullmäktige för beslut.
Skickas till
Hamnavdelningen, Regionfullmäktige

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2017/1386
7 augusti 2017

Marianne Norrby

Tekniska nämnden

Förslag till ny hamntaxa 2018 gällande Region Gotlands
hamnar
Förslag till beslut
Tekniska nämnden beslutar att anta förslag till ny hamntaxa 2018 och överlämnar till
regionfullmäktige för beslut.

Sammanfattning

Senast hamntaxorna reviderades var inför 2017. Då genomfördes framförallt en
höjning av fartygsavgiften med ca 4 % och en fortsatt anpassning av
kryssningstaxorna till ”branschen”. Hamnverksamheten har som helhet en ekonomi i
balans Det har dock under flera år varit en obalans mellan den skattefinansierade och
den affärsdrivande hamnverksamheten, där den skattefinansierade är
underfinansierad. Det är viktigt att notera att den affärsdrivande verksamheten som
är ”Linjehamn” särredovisas.
Hamntaxan har för 2018 inte genomgått någon större omarbetning utan ändringar
har i huvudsak gjorts av text i syfte att förtydliga. Hamntaxan har som grund räknats
upp med index (KPI) 1,18 % där sedan avrundningar skett uppåt. Dessutom har
punkthöjningar skett för att täcka ökade kostnader vad avser bevakning enligt ISPSkoden (International Ship and Port facility Security Code) samt för varugruppen där
kalk ingår då ett utökat egenkontrollprogram nu krävs av tillsynsmyndighet. Vad
avser taxa för upplagsplatser så har de punkthöjts för att bland annat täcka de ökade
kostnader som uppstår för att uppfylla de krav som tillsynsmyndighet ställer på
rening av dagvatten (filterbrunnar) i Klintehamn. Vi fortsätter också att anpassa
kryssningstaxorna till ”branschen” och föreslår att avgiftsmaximerat gross tonnage
(GT) tas bort. Rabattstegen för antal anlöp justeras även något. Taxan för leverans av
elström har vi kunnat undanta från höjning då elpriset sjunkit i senaste
upphandlingen.
Avgifterna i hamntaxan är baserade på indextalet 318,00 (2016-10) i konsumentprisindex, KPI. När detta index ändras, föreslås tekniska nämnden ha rätt att reglera
avgiftsbeloppen därefter, dock inte oftare än en gång årligen.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1386

Använder man statistiken för 2016 i beräkningsmodellen, och tar bort
kryssningsverksamheten som från 2018 sker vid nya kryssningskajen (nyttjanderätt
CMP), kommer intäkterna för 2018 att öka med ca 160 000 kr.
Det bör också framhållas att stora investeringar har gjorts framförallt i Klintehamn
där även anpassning av logistikytor till de olika verksamheterna pågår.
Reinvesteringar i underhållsåtgärder i hamnarna framöver medför även ökade
kapitalkostnader.
Beslutsunderlag

Förslag till ny hamntaxa 2018 gällande Region Gotlands hamnar.

Tjänsteskrivelse 2017-08-07
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Hamnavdelningen, Regionfullmäktige
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HAMNTAXA 2018
gällande
Region Gotlands hamnar

Att gälla från och med 1 januari 2018 tills vidare
Fastställd av regionfullmäktige i Region Gotland 19 december 2016, § 227

Taxan finns även tillgänglig på www.visbyport.com

Ändrad fältkod
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GENERELL INFORMATION
Avgifter anges i SEK, inklusive/exklusive moms anges under kapitelrubrik.
Godsuppläggning i samband med lastning och lossning längre tid än
Formaterat: Teckenfärg: Text 1

24 h 48 h endast efter godkännande av hamnavdelningen
Fartygsgenererat avfall
Avgifter för fartygsgenererat avfall från föregående hamn ingår som ett generellt tillägg i
fartygsavgiften.
Avgiftsbefriade fartyg enligt pkt. 1.7 nedan, erlägger avfallsavgift enligt servicetaxa.
ISPS
Följande hamnar är ISPS-klassade: Visby, Klintehamn, Slite och Ronehamn.
Säkerhetsavgiften ingår i hamnavgiften. Gäller inte reguljär linjetrafik.
Trossföring
Beställs och faktureras av Gotlands Stuveri AB, enligt deras gällande taxa.
För beställning: info@gotlandsstuveri.se eller 0498-21 02 07.

Avgifterna i hamntaxan är baserade på indextalet 318,00 (2016-10) i konsument- prisindex,
KPI. När detta index ändras, har tekniska nämnden rätt att reglera avgiftsbeloppen därefter,
dock inte oftare än en gång årligen. Avgifterna avrundas uppåt.

Ändrad fältkod

Formaterat: Svenska (Sverige)

Kontaktuppgifter
Hemsida: www.visbyport.com
E-post: visby.port@gotland.se
Besöksadress: Färjeleden 2, Visby
Postadress: Färjeleden 2, 621 57 Visby
Telefon: 0498- 26 90 00
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1 FARTYGSAVGIFTER
Gäller för 24 h, därefter liggetidsavgift, se pkt. 1.5
Nedanstående avgifter exklusive moms i kronor (kr).
Hamnavgift skall, där ej nedan annorlunda sägs, utgå med följande belopp för varje
anlöp till hamn.
1.1. Normaltariff
1.1.1 Fartyg till kaj
per enhet av fartygets GT
(lägsta avgift 250 kr253 kr)

3,70 kr 3,80 kr

1.1.2 Yacht per meter av LOA och dygn
<40 m

3 265 kr3 305 kr

40-60 m

4 130 kr4 180 kr

60-80 m

5 000 kr5 060 kr

>80 m

5 865 kr5 935 kr

Om bevakning erfordras enligt ISPS-koden, debiteras en avgift
om 510 550 kr/tim och bevakningsperson.

Formaterat: Inte Färgöverstrykning

1.1.3 Fartyg som lastar eller lossar mellan gotländska hamnar
betalar endast en hamnavgift. Punkten tas bort.

Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Inte Färgöverstrykning

1.2. Pråm- och Bogserbåtstariff
1.2.1 Bogserbåt och pråm till kaj 6,156,30 kr /GT

Formaterat: Inte Färgöverstrykning

När GT saknas 102 104 kr/ meter LOA
1.2.2 Pusher och pråm erlägger avgift enligt 1.1.1 Saknas uppgifter om GT tillämpas 1.2.1
1.3. Linjetariff
1.3.1 Med fartyg i linjetrafik avses fartyg i regelbunden för allmänheten tillgänglig
färje- och passagerartrafik i huvudsaklig överensstämmelse med turlista,
som godkänts av hamnägaren med anlöp minst en gång per vecka, även
som för fartyg vilket insättes i sådant fartygs ställe, erlägger de i
punkt 1.1 angivna avgifterna med

20 %

1.3.2 Fartyg i linjetrafik enligt pkt 1.3.1 ovan, med anlöp minst en gång per vecka
för tid understigande 6 månader per kalenderår,
erlägger de i punkt 1.1 angivna avgifterna med

45 %

3 (11)

Författningssamling för Region Gotland

Hamntaxa 2018 – gällande Region Gotlands hamnar

1.4. Kryssningstariff
Avgiftsmaximerad till 40 000 GT

Formaterat: Genomstruken

Kryssningsfartyg, som bokat kajplats i hamn, erlägger fartygsavgift enligt taxa om
inte avbeställning sker senast en vecka före ankomst, såvida inte väderleks-eller
andra förhållanden utanför rederiets kontroll lägger hinder i vägen för anlöp.
1.4.1 Kryssningsfartyg tillhöriga ett och samma rederi erlägger, under förutsättning att
hamnanlöpen sker samma kalenderår, de i punkt 1.1 angivna avgifterna med ev. nedsättning för uppfylld miljörabatt och med procentsatser enligt nedanstående tabell:
Anlöp nr.

Procent av normaltariff

1
2-4
5-6
>7

95 100
85 100
70 100
60 75

1.4.2 Kryssningsfartyg, som anlöper hamn under tiden 1/10 - 30/4, erlägger från
första anlöpet de i punkt 1.1 och avgifterna med. (Lägsta fartygsavgift 50 %)
1.4.3

1.5.

Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Genomstruken
Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning

För kryssningsfartyg som erfordrar bevakning enligt ISPS-koden, debiteras
en avgift om 510 550 kr/tim och bevakningsperson, för de timmar som
överstiger anlöpets första 12 timmar.

Formaterat: Genomstruken
Formaterat: Inte Färgöverstrykning

Specialtariff
Fartyg, som ligger i hamn mer än 24 h, erlägger ett tillägg
till avgift under 1.1 – 1.7 per meter Loa och påbörjat dygn

1.6.

50%

7,15 kr7,30 kr

Passagerareavgift
1.6.1 För fartyg i reguljär linjetrafik, per på- eller avstigande passagerare

5,35 kr5,50 kr

1.6.2 För fartyg i reguljär linjetrafik passagerartrafik till Karlsöarna , Gotska Sandön
och övriga gotländska öar, per betalande passagerare

5,35 kr5,50 kr

1.6.3 För passagerare på kryssningsfartyg som lägger till vid
kaj, per passagerare
1.6.4 För kryssningsfartyg, på redden, per passagerare
I avgiften enligt punkt 1.6.3 och 1.6.4 ingår ISPS avgift med 15,0015,20 kr/pass.

Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning

24,00 kr24,30 kr
30,60 kr31,00 kr

1.7. Befrielse från fartygsavgift
Befrielse från fartygsavgift enligt pkt 1.7.3 t.o.m. 1.7.6 gäller efter hamnmyndighetens medgivande och i max 24 timmar. Därefter fartygsavgift enligt ordinarie taxa pkt 1.5
1.7.1 Statsfartyg och sjöräddningsfartyg samt fartyg Sjöfartsverket utnyttjar för sitt ändamål.
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Formaterat: Indrag: Vänster: 0 cm, Avstånd Före: 0 pt,
Efter: 0 pt, Radavstånd: enkelt, Teckensnittsjustering: Auto
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1.7.2 Fartyg som tillhör hamnen eller utnyttjas i dess tjänst.
1.7.3 Registrerade Skol- eller museifartyg som ej bedriver charter
eller annan kommersiell verksamhet, utanför sin ordinarie
(exempelvis visning ombord), under hamnanlöpet.
1.7.4 Pusher och bogseringsfartyg vid omedelbar färd efter in- eller utbogsering av
annat fartyg/pråm.
1.7.5 Fartyg i nöd.
1.7.5.1 Väderleksförhållande som i rimlig grad äventyrar fartygets säkerhet.
1.7.5.2 Vid sjukdom eller olycksfall ombord som kräver skyndsam sjukeller tandläkarvård.
1.7.5.3 För reparation av fartyget eller dess utrustning som oundgängligen
krävs för fartygets säkerhet.
Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning

1.7.6 Fartyg på prov- eller besiktningsresa.
1.8. Fiskefartyg

1.8.1 För VY-registrerade fiskefartyg, som innehar giltig yrkesfiskelicens,
erlägges årsavgift räknat för kalenderår:
Fartyg < 5m Loa

918 kr930 kr

tillägg >5m Loa/m

306 kr310 kr

Årsavgiften inkluderar även varuavgift för landad fisk.
2 VARUAVGIFTER

Nedanstående avgifter exklusive moms.
Avgift erläggs med nedan angivna belopp för varor som lossas eller
lastas från eller till fartyg i hamnen.
Uppkommer under löpande taxeperiod synnerliga skäl för komplettering/revidering i
varubenämning eller avgifter får tekniska nämnden, med giltighet tills ny taxa
fastställts, göra erforderliga ändringar.
Avgift beräknas per 1000 kg, såvida ej annat finnes angivet i
taxan. Avgift räknas efter varans bruttovikt.
För gods, som i fartygets handlingar tas upp i annan enhet än vad som taxan anger
omräknas detta efter rådande evalveringstal.
Vid behov tillämpas tullverkets lista för tulltaxenummer.
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Varubenämning

Fryst fisk samt stål och betongelement och
varor som ej är specificerade nedan
Spannmål, foderärtor, övriga ärtor. Produkter av kvarnindustri:
malt, mjöl, gryn mm. Oljeväxtfrön, oljehaltiga frukter, melass.
Återstoder och avfall från livsmedel industrin, beredda fodermedel

22,5022,80 kr
8,959,10 kr

Sand, grus, jord, lera, marmor, granit, kalksten, kalk, cement.
singel, makadam, mm

5,506,00 kr

Råolja

8,808,90 kr

Lättoljor (bensin)
Mellanoljor (fotogen), dieselbrännoljor, eldningsoljor, smörjoljor och
tallbecksolja
Gödningsmedel

Formaterat: Inte Färgöverstrykning

23,5023,80 kr
15,8016,00 kr
10,2010,40 kr

Brännved, träavfall, bark och flis, grot, bränslepellets, fast mått m3

7,157,30 kr

Massaved, fast mått m3

4,855,00 kr

Sågtimmer, fast mått m3
Tackjärn, järnskrot mm.

5,105,20 kr

Fordon
Bussar, per styck
Personbilar, per styck
Campingvagnar, per styck
Annat släpfordon till personbil, per styck
Motorcykel, per styck
Traktorer, per styck
Andra fordon (inbegripet släpfordon), för fordon och last,
per decimeter av fordonets totala längd
2.1

Avgift per 1000 kg
ank/avg

7,157,30 kr
Avgift
27,3027,70 kr
16,3516,60 kr
17,6517,90 kr
9 9,20 kr
5,856,00 kr
22,4522,80 kr
1,751,80 kr

Fria från varuavgift

2.1.1 Drivmedel, proviant och förnödenheter för fartygets eget behov.
2.1.2 Oljehaltiga barlast- eller tankspolvatten eller annat avfall från fartygets egen drift.
2.1.3 Material för Sjöfartsverkets farledsanordningar.
2.1.4 Vara, som befordras med fartyg, vilket är befriat från hamnavgift jämlikt 1.7.1
under förutsättning att varan tillhör och är avsedd för fartygets ägare eller den
som förfogar över fartyget.
2.1.5 Gods som tagits i beslag.
2.1.6 Resandes effekter, även som av resande för eget bruk medförd moped eller cykel.
2.1.7 Gods, som lossas eller lastas till och från fiskefartyg, för vilken erlagts
årsavgift enligt 1.8.

Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Genomstruken
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3 BÅTPLATSTAXA
Nedanstående avgifter inklusive 25% moms.
Gällande:
Visby, Fårösund, Slite, Botvaldevik, Herrvik, Ronehamn, Vändburg, Kalkungskajen
och Klintehamn
Beräkningsgrund
Båtplatsavgifter för tiden 1/1 - 31/12 utgår för alla båtar inom hamnområdet. Avtal kan tecknas
för kajplats, uppläggningsplats eller kajplats + uppläggningsplats.
Om båten är i sjön perioden 1/1-31/3 (eller tid därav) tillkommer 50% på båtplatsavgiften
Under perioden 1/10-31/3 kan onumrerad kajplats oberoende av grupp 1-3 erbjudas, i annan
hamn än kontrakterad, i mån av plats.
Onumrerad kajplats, i mån av plats, under perioden 1/10-31/3, för båt utan kontrakt, debiteras
årsavgift delbar per månad.

Formaterat: Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Inte Färgöverstrykning

Avtal som nytecknas för båtplats efter 31 juli erläggs halva avgiften för innevarande år.
Om båtplats lämnas till förfogande senast 31 maj återbetalas halva avgiften för
innevarande år.
Erhållen kajplatsdekal, skall fastsättas på båten, väl synlig från kajen.
I annat fall kan gästhamnsavgift debiteras båtägaren.
Grupp 1

Visby hamn, Klintehamn, Slite,

Grupp 2

Slite, Herrvik, Ronehamn, Vändburg, Klintehamn, Fårösund

Grupp 3

Övriga regionala hamnar.

Slite o Klinte till grp 1

Formaterat: Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning
Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning

Grupp Grupp Grupp
1
2
3
Kajplats t o m 1,70 m bredd
tiden 1/4 – 31/12

1 2651 280 kr1 1851 200 kr990 1 005 kr

Kajplats med akterförtöjning t.o.m.
1,70 m bredd tiden 1/4 – 31/12

1 7601 785 kr1 6401 660 kr1 3451 365 kr

För varje påbörjad dm däröver tillkommer
Tillägg för båtar med Loa >10m

117 119 kr 107 109 kr

86 88 kr

311 315 kr/m311 315 kr/m

311 315

kr/m
Uppläggningsavgifter
Uppläggningsplats för båt upp till 1,70 m bredd,
med kontrakt på båtplats
För varje påbörjad dm däröver tillkommer

423 428 kr 265 269 kr 204 207 kr
26,5026,90 kr18,5018,80 kr13,7514,00 kr

7 (11)

Författningssamling för Region Gotland

Hamntaxa 2018 – gällande Region Gotlands hamnar

Grupp*) Grupp Grupp
1
2
3
Uppläggningsplats på asfaltsplan, för båt upp
till 1,70 m bredd, utan kontrakt på båtplats.
Årsavgift, delbar per månad
7002 735 kr

2 7002 735 kr 2 700 2 735kr

För varje påbörjad dm däröver tillkommer

2

115 117 kr107 109 kr 85 86 kr

Dito på grusplan, för båt
Upp till 1,70 m bredd

2 0402 065 kr2 0402 065 kr

För varje påbörjad dm däröver tillkommer

61 62,00 kr 61 62,00 kr

Strandplats för båt upp till 1,70 m bredd

590 597 kr 590 597 kr

för varje påbörjad dm däröver tillkommer

63 64,00 kr 53 54,00 kr

Tillägg för båtar med Loa >10 m

311 315 kr/m

311 315 kr/m

311kr315kr/m
*) Endast under perioden 1/1-31/3
4 GÄSTBÅTSTAXA
Nedanstående avgifter inklusive 25% moms.
Avgifter per dygn exklusive el. Elavgifter enligt kap. 5.4.5

Formaterat: Inte Färgöverstrykning

För båtplats med tillgång till elanslutning erläggs avgift enligt servicetaxa nedan.

Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning

Erlagd avgift gäller för 24 timmar från den tidpunkt då båten anlänt till hamnen.
Erhållen märkningslapp avseende betald avgift skall fästas på båten väl synlig
enligt hamnpersonalens anvisningar.
Längd

*/Visby hamn

Övriga hamnar

0-8m

138 140 kr

107 109 kr

8 - 11 m

214 217 kr

158 160 kr

11 - 14 m

265 269 kr

214 217kr

14 - 19 m

428 434 kr

265 269 kr

19 - 30 m
30 -

m

860 871 kr

430 436 kr

2 1502 180 kr

1 0201 035 kr

- I segmentet 0-8 meter samt 8-11 meter hamnar båten i nästa
storlekssegment om bredden överstiger 3 meter.
- I segmentet 11-14 meter samt 14-19 meter hamnar båten i
nästa storlekssegment om bredden överstiger 4 meter.
*/ Enligt beslut av Tekniska nämnden den 29 april 2003 skall ett tillägg med 30 kr/dygn påföras
avgifterna för Visby hamn under perioden 1 juli – 15 augusti.
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5 SERVICE TAXA
Nedanstående avgifter exklusive moms.
Beställning av arbeten enligt taxan nedan skall inges till hamnkontoret senast
dagen innan arbetet önskas utfört.
Beställda arbeten utföres i den ordning de blivit anmälda, dock förbehåller sig
hamnen att lämna företräde för haverister och liknande angelägenheter.
Beställning annulleras en timme efter en timmes oanmäld väntetid.
Med oanmäld väntetid avses försening som inte anmälts av beställaren senast
en timme innan beställd tid.
Arbetstidskostnad för en man per timme är 360 kr under ordinarie arbetstid. För
allt övertidsarbete erlägges en tilläggsavgift med 360 kr per timma och man.
Minsta debiterad avgift för uppdrag är för en timma.
Överskjutande tid debiteras för varje påbörjad halvtimma.
Övertid debiteras alltid för minst två timmar.
Övertid i anslutning till ordinarie arbetstid debiteras varje påbörjad halvtimma.
Ordinarie arbetstid är helgfri måndag-fredag kl. 07.00-16.00. All annan tid är övertid.
För utgift eller skada, som åsamkats trafikant, genom att slipen på grund av
driftsstörning eller annan force majeure ej kan användas, är hamnen ej
ansvarig eller ersättningsskyldig.
För skada av slag det vara må, som under arbete med slip åsamkas person, gods eller
andra föremål, är beställaren ensam ansvarig och ersättningsskyldig såvida skadan ej
bevisligen uppkommit till följd av sådant fel på slip, eller därtill hörande delar, som
hamnens personal uppenbarligen borde iakttagit och avhjälpt genom försummelse eller
grovt oförstånd varit vållande.
5.1 Taxa arbetsbåt
Arbetsuppdrag i Visby inkl. båtförare
Uppdrag på annan ort utföres enligt överenskommelse från fall till fall.
5.2 Slipt axa
Hamnen ställer en man till förfogande vid upp- och nedtagning.
Undanskaffande av is debiteras till självkostnad.
Besättning ombord på båt som sliptas skall vara behjälplig för nödvändiga
arbetsuppgifter i samband med upp- och nedtagning av båt.
Fartygs- och båtägare svarar själv för att fartyget och båtarna hålles
brand- och skadeförsäkrat under sliptiden (reparentförsäkring).
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Upp- och nertagning

2 0702 095 kr

För fartyg över 50 brutto registerton tillkommer en rörlig kostnad
på 12,00 kr per överskjutande GT.
För varje mellanliggande dag (exklusive el)

460 466 kr

El debiteras enligt taxan 5.5.5 4

Formaterat: Genomstruken, Inte Färgöverstrykning

5.3 Lastmaskin
Lastmaskin inklusive förare
5.4

617 625 kr/tim

Övriga taxor

5.4.1 Färskvattentaxa

Vattenavgift

39 39,50 kr/ton

Vid leverans under 10,0 ton debiteras en minimiavgift av

390 395 kr

Krävs uppkoppling av hamnserviceman debiteras enligt servicetaxa
5.4.2 Flottar, kablar och dylikt material

Flotte, stor

337 341 kr/dygn

Flotte, liten

138 140 kr/dygn

För längre tider enligt överenskommelse.
Hamnens mindre arbetsbåt i Visby eller
Klintehamn inkl. förare.

643 651 kr/tim

Pontonflotte inklusive förare

643 651 kr/tim

5.4.3 Taxa för upplagsplatser

För upplagsplats på asfaltyta inom hamnområdet debiteras
platshyra med

5,106,00 kr/m2 och mån

För upplagsplats på grusyta debiteras platshyra med

3,053,60 kr/m2 och mån

Upplag, som inom ett dygn 48 h förflyttas från hamnområdet är
befriat från avgift. För tid härutöver räknas del av månad som full månad
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5.4.4 Avfallsmottagning

Fast avfall till container, max 1,5 ton

4 5904 645 kr/cont

Därutöver debiteras en avgift per ton

3 0603 100 kr/ton

5.4.5 Eltaxa

Elleveranser med mätning
Inkoppling av elskåp eller handske

245 248 kr/gång

Leverans av elström

1,45 kr/kWh

Leverans av elström till fiskefartyg i hemmahamnen, som
erhållit låsbart eluttag för eget bruk, debiteras förbrukningsavgift
enligt ovan.
Leverans av elström till platshyror eller gästande fiske- och fritidsbåt
från flerurtagsskåp (220 V. uttag)
43,0043,60 kr/dygn
Elleveranser utan elmätare, avgift per dygn
Beräkningsgrund: 75 % av maxförbrukning/dygn
16 Ampere 200 203 kr

125

32 ”

400 405 kr

63 ”

790 800 kr

” 1 5651 585 kr

Krävs uppkoppling av hamnserviceman debiteras enligt servicetaxa
5.4.6 Lås och nycklar

Byte av låscylinder, extra nyckel eller ny nyckel
Tillkommer arbetstidskostnad enligt servicetaxa.
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faktisk kostnad

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/620
25 september 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Friköp av tomträtt. Visby Norderstrand 1:23
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att avslå begäran om friköp av fastigheten Visby
Norderstrand 1:23

Sammanfattning

Fastigheten Visby Norderstrand 1:23 är upplåten med tomträtt till Norderstrand
Citycamping AB via ett tomträttsavtal som sträcker sig till 2048. Tomträttshavaren
skickade 2017 in en intresseanmälan om att friköpa fastigheten. I anmälan står att
anledningen till att man vill friköpa fastigheten är att man vill ha en långsiktig
ekonomisk planering samt utveckla campingen.
För fastigheten gällen detaljplan för Norderstrands Camping Visby Norderstrand
1:21 samt del av Gustavsvik 1:1 fastställd 2007-08-08.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/620

Bedömning

Att ändra upplåtelseformen från tomträtt till med äganderätt medger inte större
möjligheter för utveckling av fastigheten. Nuvarande tomträttsavgäld uppgår till
250 000 kr per år och gäller till 2048.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det aktuella området kan ha en
framtida potential i form av ändrad användning och utökade byggrätter. Att låta
tomträttshavaren friköpa fastigheten i dagsläget innebär att regionen avhänder sig
möjligheten att tillgodogöra sig framtida värdeökning.
Detta innebär att ett friköp inte är nödvändigt för tomträttshavaren att utveckla
området. Vidare måste en avgäldsperiod som gäller till 2048 anses ge
tomträttshavaren en möjlighet till långsiktig ekonomisk planering. Dock innebär en
försäljning att mark med utvecklingspotential säljs innan den fullt ut är förädlad.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen avslår anmälan om friköp av
fastigheten Visby Norderstrand 1:23.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall

Regiondirektör

Skickas till
TKF, Mark och stadsmiljö
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/225
10 oktober 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Friköp av tomträtt. Gotland Visby Norderstrand 1:21
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar
- att godkänna upprättat förslag till köpekontrakt med Bostadsrättsföreningen
Resort Visby angående köp av fastigheten Visby Norderstrand 1:21 för en
köpeskilling om 28 000 000 (28 miljoner) kronor. För ett genomförande av
affären ska försäljningen godkännas av regionfullmäktige.

Sammanfattning

Fastigheten Visby Norderstrand 1:21 är i dagsläget upplåten med tomträtt till Brf
Resort Visby och inom området bedrivs hotellverksamhet i samarbete med
operatören Novi Resort Visby. Anläggningen har 125 uthyrningsenheter fördelade på
71 bungalows och 54 lägenheter i en hotellbyggnad.
Brf Resort Visby har i februari 2017 skickat en intresseanmälan till regionen i syfte att
utreda ett friköp av tomträtten till Visby Norderstrand 1:21. Ett friköp ses av Brf
Resort Visby som ett led i strävan efter att ytterligare utveckla attraktiviteten för
anläggningen (se Bilaga 1).
Fastigheten har en areal om 33 189 kvm. Detaljplanen för området är från 2007 och
anger hotell och camping, planen medger inte boende. Planen innehåller en byggrätt
om totalt 9 750 kvm BTA, vilken bedöms vara fullt utnyttjad.
Rådande tomträttsavtal är upplåtet 2007-07-01 med ändamål hotell eller camping.
Avtalet gäller i 40 år och får uppsägas till 2048-01-01. Uppsägs inte avtalet förlängs
det med 20 års perioder. Årlig avgäld har fastställts till 1 500 000 kronor att gälla i 40
år. Till avtalet är tecknat ett tilläggsavtal som anger att tomträttsavgälden är 0 kronor
år 1, 200 000 kronor år 2 och 400 000 kronor per år från år 3 till år 20 dvs 2027.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/225

Tilläggsavtalet innehåller följande kriterier vilka har bedömts vara uppfyllda:
-

tomträttshavaren har fullgjort sin byggnadsskyldighet i enlighet med vad som
anges i tomträttsavtalet

-

tomträtten utnyttjas i huvudsak i enlighet med bestämmelserna i detaljplanen

-

tomträtten nyttjas för hotell- och resortändamål

För att fastställa köpeskillingen har Regionstyrelseförvaltningen beställt en
marknadsvärdering av marken av FS Fastighetsstrategi AB. Marknadsvärdet på
marken i april 2017 bedöms till mellan 25 till 31 miljoner kronor med ett snitt på
28 miljoner kronor vilket motsvarar 844 kr/kvm tomtyta eller 2 872 kr/kvm BTA
byggrätt (se Bilaga 2). Brf Resort Visby har i sin tur tagit fram en värdebedömning av
Cushman & Wakefield som bedömde marknadsvärdet till mellan 23 och 27 miljoner
kronor med ett snitt på 25 miljoner kronor.
Utgångspunkten för värderingarna har varit att markanvändningen fortsättningsvis
ska vara oförändrad, hotell och camping. I övrigt gäller följande förutsättningar för
värderingarna:
- Endast marken värderas, byggnader och anläggningar ägs av tomträttshavaren
- Marken förutsätts inte kunna avstyckas
- I värderingen bortses från att det bara finns en möjlig köpare, ett marknadsvärde på
en fri och öppen marknad har eftersökts.
Regionstyrelseförvaltningen har framlagt förslag till köpekontrakt med Brf Resort
Visby om friköp av tomträtten Gotland Visby Norderstrand 1:21 (se Bilaga 3). I
regionens riktlinjer anges att tomträttsinnehavare får efter ansökan och regionens
medgivande friköpa tomträtten till ett pris motsvarande marknadsvärdet. Förvaltning
och tomträttshavare har enats om ett friköpspris i nivå med riktlinjerna.
I köpekontraktet har även reglerats att i det fall ytterligare byggrätter erhålls inom
Visby Norderstrand 1:21 utöver de 9 750 kvm BTA som gällande detaljplan anger
ska köparen betala en tilläggsköpeskilling motsvarande 2 872 kr/kvm BTA.
Tilläggsköpeskilling ska betalas även om avstyckning med byggrätt sker från
fastigheten eller om mark genom fastighetsbildning frånskiljs från fastigheten på
motsvarande sätt. Regionens rätt till tilläggsköpeskilling gäller i 15 år efter
tillträdesdagen. Vidare är reglerat i köpekontraktet en tilläggsköpeskilling om
maximalt 7 Mkr som utfaller om köparen initierar en planändring som medger
ändrad användning och som leder till ett ökat markvärde. Denna tilläggsköpeskilling
gäller i 10 år efter tillträdesdagen.
Planerat tillträde är 2018-01-04 och tomträttsavgälden upphör att debiteras fr o m
årsskiftet.
Bostadsrättsföreningen har vid ordinarie stämma fattat beslut om att gå vidare med
affären. För ett genomförande av affären ska avtalet beslutas av regionfullmäktige.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/225

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen med stöd av samhällsbyggnadsförvaltningen och
teknikförvaltningen, tog 2016 fram en Startpromemoria (förstudie) där möjligheterna
till utveckling av bl a den aktuella fastigheten studerades. Framtaget Start-PM
beslutades av regionstyrelsen 2016-04-28 (RS§96) och inriktningen när det gäller
möjligheter till friköp formulerades i beslutet enligt följande: ”Friköp av tomträtter
ska inte prövas. Området ska även i fortsättningen användas i enlighet med
detaljplan”.
Efter detta beslut har regionledningen gett regionstyrelseförvaltningen i uppdrag att
uppta en dialog med tomträttshavaren kring en möjlig affär. Förvaltningen har nu
tagit fram nödvändiga handlingar för genomförande av en affär.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/225

Som underlag för bedömning av marknadsvärdet av marken finns två oberoende
värderingar som indikerar 25 respektive 28 miljoner kronor. Köpeskillingen enligt
undertecknat köpeavtal uppgår till 28 miljoner kronor. Regionstyrelseförvaltningen
anser att köpeavtalet följer riktlinjerna och att köpeskillingen är marknadsmässig.

Beslutsunderlag

Bilaga 1
Bilaga 2
Bilaga 3

Intresseanmälan
Värdebedömning FS Fastighetsstrategi AB
Köpekontrakt

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall

Regiondirektör

Skickas till
TKF, Mark och stadsmiljö
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Visby Norderstrand 1:21, Gotlands kommun

Sammanfattning
Allmänt
Värdebedömningen avser fastigheten Visby Norderstrand 1:21 i Gotlands kommun.
Tomten har en areal om 33 189 m 2. Läget är mycket attraktivt vid havet ca 1 km norr
om Ringmuren i Visby. Fastigheten är bebyggd med en resortanläggning med en
bostadsyta om 6 413 m² och lokalyta om 1 433 m². Bostäderna är upplåtna med
bostadsrätt och består av totalt 118 lägenheter, varav 71 bungalows och 47 lägenheter.
Fastigheten är upplåten med tomträtt som ägs av tomträttshavaren. Detaljplanen anger
hotell och camping och tillåter inte permanent- eller fritidsboende Fastigheten bedöms
vara fullt bebyggd enligt gällande detaljplan. Byggnadernas bruttoarea bedöms uppgå till
9 750 m² BTA och bedöms vara fördelad på 7 970 m² BTA bostäder och 1 780 m² BTA
lokaler.

Marknadsvärde
Marknadsvärdet har för Visby Norderstrand 1:21 (mark), Gotlands kommun,
beaktande av osäkerheten med fortsatt användning som fritidsboende, med en
tomtareal om 33 189 m² vid värdetidpunkten 4 april 2017 bedömts till mitten av ett
osäkerhetsintervall om mellan 25 000 000 – 31 000 000 kr:
28 000 000 kr
(Tjugo åtta miljoner kronor)
Marknadsvärdebedömningar är alltid behäftade med en viss osäkerhet.
Stockholm 2017-04-10

Anders Almqvist, MRICS
FS Fastighetsstrategi AB
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Visby Norderstrand 1:21, Gotlands kommun

Uppdrag
Värderingsobjekt
Värderingsobjektet är marken på fastigheten Visby Norderstrand 1:21, Gotlands kommun.
Fastigheten är upplåten som tomträtt och avses säljas.

Uppdragsgivare
Uppdragsgivare är Gotlands kommun genom Åsa Linder.

Värdetidpunkt
4 april 2017

Syfte
Syftet med uppdraget är att bedöma värderingsobjektets marknadsvärde för en försäljning.

Förutsättningar
För definition av marknadsvärde och värdetidpunkt, se ”Definitioner och värderingsmetoder”. Detta utlåtande följer ”Allmänna villkor för värdeutlåtande” enligt bilaga om ej
annat anges.
Följande förutsättningar har gjorts;
•
•
•
•

•

Endast marken värderas. Befintliga byggnader ägs av tomträttshavaren.
Värderingsobjektet är upplåtet med bostadsrättsförening och används som
fritidsboende och uthyrning. Fritidsboende strider dock mot planen.
Marken förutsätts inte kunna avstyckas.
Detaljplanen anger en bruttoarea om 9 750 m² BTA med totalt mellan 90 - 110
enheter. Byggnaderna innehåller 118 bostäder. Bostadsytan uppgår till 6 413
m² och lokalytan till 1 433 m² enligt den ekonomiska planen och
fastighetstaxeringen. Bruttoarean har bedömts uppgå till 7 970 m² BTA
bostäder och 1 780 m² BTA lokaler eller totalt 9 750 m² BTA, vilket
värderingen baseras på.
I värdebedömningen har bortsetts från nuvarande tomträttsavtal i det
avseendet att det endast finns en möjlig köpare till fastigheten. För
fastigheten har ett marknadsvärde bedömts på den fria öppna
fastighetsmarknaden.
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Visby Norderstrand 1:21, Gotlands kommun

Underlag
Översiktlig besiktning är utförd 2017-03-23 av Anders Almqvist. Nedan följer en
sammanställning av övriga underlag som använts vid värderingen.
•
•
•
•
•
•

Uppgifter från kommunen rörande planförhållanden
Fastighetsinformation från Fastighetsdatasystemet (FDS)
Taxeringsuppgifter
Fastighetskarta
Databaserad ortsprisinformation
Övrigt

Beskrivning av värderingsobjektet
Typ av objekt
Objektet utgörs av mark för en resortanläggning. Anläggningen är bebyggd med bostäder för
fritidsvistelse och som uthyrs av en hotelloperatör. Konceptet med resortanläggning innebär
dessutom att all inredning, både ute och inne ingår i köpet. Kostnaden för drift och
underhåll, dvs bostadsrättsavgiften, blir lägre jämfört med bostadsrätt med permanent
boende, då ägare får del av uthyrningsintäkterna från hotelloperatören som hyr ut din enhet
när du själv inte är där.

Lagfaren ägare
Lagfaren ägare är Gotlands kommun, org. nr 21200-0803. Fastigheten är upplåten med
tomträtt till Bostadsrättföreningen Resort Visby, org. nr. 769616-5997.

Läge
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Visby Norderstrand 1:21, Gotlands kommun

Objektet har adressen S:t Göransgatan 25A-31 i Gotlands kommun. Fastigheten är belägen
intill havet på Gotlands västra sida, cirka 1 km nordost om Ringmuren. Omgivningen utgörs
huvudsakligen av bostäder i småhus i söder, naturmark i öster, Östersjön i väster och
camping i norr. Visby Lasarett är beläget söder om fastigheten. Närmaste större serviceutbud
finns i Visby. Allmänna kommunikationer är buss nr. 4 som trafikerar S:t Göransgatan och
buss nr. 1 som trafikerar länsväg 149.

Tomt

Tomten omfattar en areal om 33 189 m2 och är sluttande mot havet i väster. Tomten är
bebyggd med bostäder i småhus och flerbostadshus, upplåtna med bostadsrätt, som även
bedrivs som hotell och konferensanläggning. Avståndet till havet är ca 50 m. En väg går
mellan tomten och stranden. Obebyggda delar av tomten utgörs av gräsytor, träd, hårdgjorda
ytor för parkering och vägar.

Byggnad
Värderingsobjektet är bebyggt med 57 småhus och ett flerbostadshus. Byggnaderna ägs av
tomträttshavaren, men ingår inte i värderingen. Bostadsytan uppgår till 6 413 m² och
lokalytan till 1 433 m². Lokalarean utgör restaurang, reception, konferenslokaler m m enligt
den ekonomiska planen.

Taxeringsuppgifter
Värderingsobjektet är taxerad som okänd taxeringsenhet, typkod 230, och hyreshusenhet,
hotell eller restaurangbyggnad, med typkod 322. Marken har ett taxeringsvärde om
35 766 000 kr.
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Visby Norderstrand 1:21, Gotlands kommun

Planer och bestämmelser
För fastigheten gäller detaljplan för Norderstrands Camping Visby Norderstrand 1:21 samt
del av Gustavsvik 1:1 i Visby. Planen är antagen 2007-06-13 och laga kraft vunnen
2007-08-08. Planen anger hotellverksamhet eller camping/park som tillåten markanvändning.
Tält och husvagnar får finnas mellan 1 maj och 30 september. Planen anger bebyggelse med
9 750 m² BTA, varav 3 200 m² BTA på ett våningsplan, 1 450 m² BTA i två våningsplan,
1 500 m² BTA i tre våningsplan och 3 600 m² BTA i fyra våningsplan.
Byggnaderna med ett våningsplan får uppföras med en högsta höjd om 4 m och med två
våningar 7 m. De övriga byggnaderna får uppföras med en högsta höjd om +17m och +20
m över nollplanet.
Hotellbyggnad i tre och fyra våningar ska innehålla minst 40 enheter. Småhusen anges som
radhus, kedjehus och parhus och uppgår till mellan 50 - 70 enheter. Fasader ska vara av puts
och ska ha vit/gråvit eller gulvit kulör.
Hotellbyggnads fasad ska ha luftig karaktär och med mycket glas.
Garage eller p-däck får uppföras med en högsta höjd om +9,5 m över nollplanet. En
servicebyggnad får uppföras om 50 m² BTA.
Planens genomförandetid har gått ut. En detaljplan gäller även efter det att
genomförandetiden gått ut och tills den upphävs eller ersätts med ny detaljplan. Dock har
fastighetsägaren inte längre något ekonomiskt skydd mot att detaljplanen ändras eller
upphävs.
Befintlig bebyggelse bedöms överensstämma med planbestämmelserna. Byggrätten bedöms
vara fullt utnyttjad.

Rättigheter etc

Det finns inga inskrivna rättigheter i Fastighetsregistret.

Miljö
Fastigheten är bebyggd. Före byggnadsåret bestod tomten sannolikt av naturmark. Inga
undersökningar av eventuell miljöbelastning på fastigheten har varit möjliga inom ramen för
uppdraget. Se vidare bilaga med ”Allmänna villkor för värdeutlåtande”.
Värdebedömningen gäller därför under förutsättning att det inte föreligger några
föroreningar eller skadliga miljöfaktorer som påverkar objektets marknadsvärde.

Tomträttsavtal
Fastigheten är upplåten med tomträtt. Tomträttshavare är Brf Resort Visby. Avtalet är
upplåtet 2007-07-01 med ändamål hotell eller camping. Avtalet gäller i 40 år och får uppsägas
till 2048-01-01. Uppsägs inte avtalet förlängs det med 20 års perioder. Nuvarande
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tomträttsavgäld är 1 500 000 kr per år enligt fastighetsregistret. Avgäldperioden är 20 år från
2008-01-01. Första avgäldsperioden är 40 år.
Det finns ett tilläggsavtal som anger att tomträttsavgälden ska vara 0 kr år 1, 200 000 kr år 2
och 400 000 kr per år från år 3 till år 20.
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Marknadsanalys
Orten
I Gotlands kommun finns cirka 57 391 invånare per 31 december år 2015. Befolkningen har
under det senaste året ökat med cirka +0,2 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 (5 700), AB Svenska Spel
(360), PayEx Finance AB (310), Destination Gotland (300), Försäkringskassan (280), Samhall
AB (260) och Cementa AB (240). Andelen öppet arbetslösa samt sysselsatta i
arbetsmarknadsprogram uppgår år 2015 till 7,5 procent, vilket är lägre än riksgenomsnittet
om 7,8 procent. 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.
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.
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Fastighetsmarknad på Gotland – Mark för hyreshus
I Gotlands kommun uppgår den totala obebyggda markarealen med typkod hyreshusenheter
till 212 893 kvm fördelade på 21 fastighetsägare och 36 fastigheter. Det totala taxeringsvärdet
uppgår till 103 miljoner kronor. Dominerande fastighetsägare av obebyggd mark för
hyreshusenheter på Gotland är Gotlands kommun, Brf Boklok Byggmästaren, Gotland
Visby Kopparslagaren 2 AB, AB Gotlands Hästsportsfält och främst lokala företag,
privatpersoner och fastighetsbolag. Gotlands kommun äger 23 fastigheter och har en
ägarandel om 30 procent av taxeringsvärdet för samtliga fastigheter i Gotland kommun.

Omsättningen av obebyggda fastigheter har varit 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.
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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Under år 2014 och 2015 såldes inga tomter. Under år 2016 har det sålts 10 fastigheter med
typkod 310, tomtmark för hyreshus. Två tomter har sålts två gånger. Fem tomter har sålts till
bostadsrättsföreningar. Övriga köpare var Gotland Visby Kopparslagaren 2 AB, Partners
Group och Projekt Wallersgatan 11 AB. Priserna låg på mellan 6,1 mkr till 12,75 mkr. Det
ger ett pris om mellan 579 – 17 435 kr/m² tomtyta.
Efterfrågan på fastigheter är idag ökande, beroende på högkonjunktur och förbättrade
finansieringsmöjligheter. Vår prognos för det närmaste året är att värdenivån för fastigheter
kommer att vara stabil eller öka något.
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Definitioner och värderingsmetod
Definition av marknadsvärde
Med marknadsvärde avses det mest sannolika priset vid en försäljning på en fri och öppen
fastighetsmarknad vid ett visst givet tillfälle, den s.k. värdetidpunkten. Försäljningen förutsätts ske efter det att värderingsobjektet varit utbjudet till försäljning på ett för fastighetstypen sedvanligt sätt under en normal exponeringstid.
Marknadsvärdebedömningen sker genom en ortsprismetod som är en analys av genomförda
jämförbara förvärv.

Ortsprismetod
Ortsprismetoden innebär att man bland genomförda förvärv söker de fastigheter/tomträtter
med egenskaper som liknar värderingsobjektet. 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 hos objekten såsom taxerad area, hyra, driftnetto eller
taxeringsvärde. Hänsyn skall även tas till den värdeutveckling som skett mellan den tidpunkt
då transaktionerna gjordes och värdetidpunkten.
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Värdebedömning
Ortsprisanalys – Mark för bostäder (bostadsrätter)
Urval
För att identifiera ett relevant ortsprismaterial har följande urvalskriterier använts;
Fastighetstyp
Kommuner
Församling
Typkod
Förvärvstidpunkt

Bostadsmark
Gotland
Visby
310
2006 - 2017

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

Fastighet

Adress

Tomtyta,
m²

Förv.datum

1

Visby Snäckgärdsbaden 4

2

Snäckgärdsvägen 56

10 385

2007-10

549

722

Visby Rekylen 24

Fältgatan 49A

2 751

2006-03

545

780

3

Visby Snäckgärdet 1:51

Snäckgärdsvägen 60

6 390

2007-07

460

835

4

Visby Snäckgärdet 1:52

Korpklintsvägen 15

6 783

2009-10

442

2 308

5

Visby Fiskmåsen 3

Kung Magnus V.38

9 430

2008-08

504

847

6

Visby Knappkorallen 1

Korallgatan 10

6 989

2010-08

1 059

2 118

7

Visby Snäckgärdsbaden 5

Snäckbacken 8

824

2012-10

6 942

880

8

Visby Kolgården 1

Kolgårdsgatan 2A

9 715

2012-07

761

1 719

9

Visby Mullvaden 49

Östra Hanseg 32

17 494

2011-02

1 738

2 039

2

10

Visby Kolgården 11

Artillerigatan 23

9 076

2014-09

606

1 375

3

11

Visby Snäckgärdsbaden 2

Snäckbacken 2

32 270

2016-06

471

2 070

12

Visby Såpsjudaren 4

Sjudarevägen 12A

8 408

2015-12

238

950

13

Visby Rådhuset 6

Rådhusplan 5

17 435

2016-02

17 435

8 417

14

Visby Mullvaden 50

Artillerigatan 21B

5 528

2016-03

1 809

4 545

15

Visby Kopparslagaren 2

Sjudarevägen 42

10 613

2016-11

579

1 366

1)

Befintlig byggnad

2)

Försäljningen avser två fastigheter

3)

Kulturmärkt hus som ej får rivas
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Nedan kan läget på jämförelseobjekten ses i karta.

Analys – bostadsmark
Ortsprismaterial har analyserats i Visby församling på Gotland och har efter gallring
resulterat i 15 sålda fastigheter med egenskaper enligt ovan. Dessa fastigheter har sålts till
priser som varierar mellan 238 och 17 435 kr/m² taxerad tomtyta. Jämförelseköpen ger ett
snitt på cirka 2 276 kr/m² tomtyta. Motsvarande median är 579 kr/m² tomtyta.
Försäljningspriserna kan även relateras till antalet m² byggrätt enligt detaljplan.
Försäljningarna har skett till priser mellan 722 – 8 417 kr/m² BTA. Medelpriset kr per m²
BTA uppgår till 2 065 och medianen till 1 375.
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 bostadsytor 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.
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1) Visby Snäckgärdsbaden 4, Gotland

Fastigheten såldes i oktober 2007 till köpeskillingen 5 700 000 kr eller 549 kr/m² tomtyta.
Fastigheten har adressen Snäckgärdsvägen 56 och en areal om 10 385 m². Tomten är belägen
vid Snäck intill havet. Området ligger ca 3 km norr om Visby centrum. Fastigheten var vid
försäljningen bebyggd med terrasshus. Fastigheten ligger intill Snäck som är en
hotellanläggning som på senare år utvecklas mer till boende. Byggnaden har en area om
6 315 m² och en bruttoarea om 7 900 m². Priset uppgår till 722 kr/m² BTA. Köpare var Brf
Snäck och säljare var Gotlands kommun.

2) Visby Rekylen 24, Gotland

Fastigheten såldes i mars 2006 till köpeskillingen 1 500 000 kr eller 545 kr/m² tomtyta.
Fastigheten har adressen Fältgatan 49A och en areal om 2 751 m². Tomten är belägen i Östra
Visby utanför Ringmuren. Området ligger ca 2 km öster om Visby centrum. Fastigheten var
vid försäljningen obebyggd. Fastigheten ligger i ett bostadsområde. Exploateringsgraden
uppgår enligt detaljplanen anges till 70 procent i BTA av markarealen. Priset uppgår till 780
kr/m² BTA. Köpare var Vianova Fastigheter AB och säljare var Gotlands kommun.
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3) Visby Snäckgärdet 1:51, 53, Gotland

Fastigheterna såldes i juli 2007 till en total köpeskilling om 2 940 000 kr eller 460 kr/m²
tomtyta. Fastigheterna har adresserna Snäckgärdsvägen 60, 64 och en total areal om 6 390
m². Tomterna är belägna vid Snäck intill havet. Området ligger ca 3 km norr om Visby
centrum. Fastigheterna var vid försäljningen obebyggda. Fastigheterna ligger intill Snäck som
är en hotellanläggning som på senare år utvecklas mer till boende. Byggnaderna på
fastigheterna har en bostads- och lokalyta om 2 922 m² och 3 520 m² BTA. Någon ytterligare
byggrätt bedöms ej finnas. Priset uppgår till 835 kr/m² BTA. Köpare var Brf Flundreviken 1
och 3 och säljare var Gotlands kommun.

4) Visby Snäckgärdet 1:52, Gotland

Fastigheten såldes i oktober 2009 till köpeskillingen 3 000 000 kr eller 442 kr/m² tomtyta.
Fastigheten har adressen Korpklintsvägen 15 och en areal om 6 783 m². Tomten är belägen
vid Snäck intill havet. Området ligger ca 3 km norr om Visby centrum. Fastigheten var vid
försäljningen bebyggd med terrasshus. Fastigheten ligger intill Snäck som är en
hotellanläggning som på senare år utvecklas mer till boende. Detaljplanen anger en tillåten
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exploatering om 5 400 m² BTA tillsammans med grannfastigheten. Det råder dock oklarhet
om hur stor byggrätten är för Snäckgärdet 1:52 enligt ritning. Nuvarande byggnad har en
bruttoarea om 1 300 m² BTA. Priset uppgår enligt befintlig byggnad till 2 308 kr/m² BTA.
Köpare var Brf Snäckbacken 2 och säljare var Wisab Bygg AB.

5) Visby Fiskmåsen 3, Gotland

Fastigheten såldes i augusti 2008 till köpeskillingen 4 750 000 kr eller 504 kr/m² tomtyta.
Fastigheten har adressen Kung Magnus Väg 38-46 och en areal om 9 430 m². Tomten är
belägen strax utanför Ringmuren intill Östergravar. Området ligger ca 0,6 km öster om Visby
centrum. Fastigheten var vid försäljningen obebyggd. Fastigheten ligger i ett bostadsområde.
Fastigheten och grannfastigheten får tillsammans uppföra byggnader om 14 000 m² BTA.
Fiskmåsen 3 har en bruttoarea på byggnaderna om 5 607 m² BTA och byggrätten bedöms
vara fullt utnyttjad. Priset uppgår till 847 kr/m² BTA. Köpare var Riksbyggens Brf
Norderport och säljare var Riksbyggen Ekonomisk Förening.

6) Visby Knappkorallen 1, Gotland
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Fastigheten såldes i augusti 2010 till köpeskillingen 7 400 000 kr eller 1 059 kr/m² tomtyta.
Fastigheten har adressen Korallgatan 10 och en areal om 6 989 m². Tomten är belägen strax
öster om Visby Lasarett. Området ligger ca 0,8 km norr om Visby centrum. Fastigheten var
obebyggd vid köpet. Fastigheten ligger i ett bostadsområde intill länsvägen 149 som går från
Visby till norra Gotland. Detaljplanen medger en exploatering om 50 procent av markarealen. Priset uppgår till 2 118 kr/m² BTA. Köpare var Riksbyggens Brf Soljungfrun och
säljare var Riksbyggen Ekonomisk Förening.

7) Visby Snäckgärdsbaden 5, Gotland

Fastigheterna såldes i oktober 2012 till en köpeskilling om 5 720 000 kr eller 6 942 kr/m²
tomtyta. Fastigheten har adressen Snäckbacken 8 och en areal om 824 m². Tomten är
belägen vid Snäck intill havet. Området ligger ca 3 km norr om Visby centrum. Byggnadens
bruttoarea bedöms uppgå till 6 500 m² BTA. Priset uppgår till 880 kr/m² BTA. Köpare var
Brf Snäckgärdsbaden 1 på Gotland och säljare var Gotlands kommun.

8) Visby Kolgården 1, Gotland
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Fastigheten såldes i februari 2013 till köpeskillingen 7 392 000 kr eller 761 kr/m² tomtyta.
Fastigheten har adressen Kolgårdsgatan 2A och en areal om 9 715 m². Tomten är belägen
strax öster om Visby Centrum. Avståndet till Visby Centrum är ca 1,0 km. Fastigheten ligger
i ett bostadsområde intill Allégatan som förbinder området med länsväg 143 som går mot
Visby Centrum och södra Gotland. Detaljplanen medger en exploatering om 4 300 m² BTA.
Priset uppgår till 1 719 kr/m² BTA. Köpare var Brf Alléhusen och säljare var Peab Bostad
AB.

9) Visby Mullvaden 49, 50, Gotland

Fastigheterna såldes i februari 2011 till köpeskillingen 20 800 000 kr eller 1 738 kr/m²
tomtyta. Fastigheterna har adressen Östra Hansegatan 32 och en total areal om 17 494 m².
Tomterna är belägna strax öster om Ringmuren. Avståndet till Visby Centrum är ca 0,4 km.
Fastigheterna ligger i ett bostadsområde och gränsar till Gutevallen. Mullvaden 49 får enligt
detaljplan bebyggas med 8 000 m² BTA och Mullvaden 50 bedöms få bebyggas med ca 2 200
m² BTA. Det ger en totalt exploatering om 10 200 m² BTA. Priset uppgår till 2 039 kr/m²
BTA. Köpare var Riksbyggen Ekonomisk Förening och säljare var Roxanne Gotland Visby
Mullvaden 41 AB.
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10) Visby Kolgården 11, Gotland

Fastigheten såldes i september 2009 till köpeskillingen 5 500 000 kr eller 606 kr/m² tomtyta.
Fastigheten har adressen Artillerigatan 23 och en total areal om 5 852 m². Tomten är belägen
ca 900 m söder om Gallerian på Österväg och ca 1,1 km söder om Ringmuren. Fastigheten
är en hörntomt och omgivningen består av bostäder, arbetsplatser och fotbollsplan.
Fastigheten bedöms enligt detaljplan få bebyggas med 4 000 m² BTA. Priset uppgår till 1 375
kr/m² BTA. Köpare var Gotland Visby Lagern 12 AB och säljare var Gotlands kommun.

11) Visby Snäckgärdsbaden 2, Gotland

Fastigheterna såldes i juni 2016 till en köpeskilling om 15 200 000 kr eller 471 kr/m² tomtyta.
Fastigheten har adressen Snäckbacken 2 och en areal om 32 270 m². Tomten är belägen vid
Snäck intill havet. Området ligger ca 3 km norr om Visby centrum. Fastigheten har sålts till
2 070 kr/m² BTA bostäder och 570 kr/m² BTA lokaler. Köpare var Snäckgårdsbaden
Fastighets AB och säljare var Gotlands kommun.
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12) Visby Såpsjudaren 4, Gotland

Fastigheten såldes i december 2015 till köpeskillingen 1 998 800 kr eller 238 kr/m² tomtyta.
Fastigheten har adressen Sjudarevägen 12A och en total areal om 8 408 m². Tomten är
belägen ca 4,3 km söder om Ringmuren. Fastigheten gränsar till ett obebyggt område i söder
och småhus intill fastigheten. Fastigheten har sålts till priset om 950 kr/m² BTA.
Detaljplanen anger en byggrätt om 7 000 m² BTA fördelat på fyra tomter, varav Såpsjudaren
4 är en. Köpare var Brf Boklok Byggmästaren och säljare var Gotlands kommun.

13) Visby Rådhuset 6, Gotland

Fastigheten såldes i februari 2016 till köpeskillingen 12 100 000 kr eller 17 435 kr/m²
tomtyta. Fastigheten ligger i Visby Centrum och har adressen Rådhusplan 5. Tomtarean
uppgår till 694 m². Fastigheten är bebyggd med en gammal byggnad som totalrenoverats.
Fastigheten har bostadsyta om 1 250 m² och fastigheten bedöms inte kunna exploateras mer.
Bruttoarean bedöms uppgå till 1 437 m² eller 15 procent över bostadsytan. Priset uppgår till
8 417 kr/m² BTA. Köpare var Brf Rådhuset 3 och säljare var Peab Bostad AB.
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14) Visby Mullvaden 50, Gotland

Fastigheten såldes i mars 2016 till köpeskillingen 10 000 000 kr eller 1 809 kr/m² tomtyta.
Tomterna är belägna strax öster om Ringmuren. Avståndet till Visby Centrum är ca 0,4 km.
Fastigheten ligger i ett bostadsområde och gränsar till Gutevallen. Tomtarean uppgår till
5 528 m². Fastigheten bedöms enligt detaljplan få bebyggas med 2 200 m² BTA. Priset
uppgår till 4 545 kr/m² BTA. Köpare var Riksbyggen Brf Solberga Änge och säljare var
Riksbyggen Ek. Förening.

15) Visby Kopparslagaren 2, Gotland

Fastigheten såldes i november 2016 till köpeskillingen 6 145 000 kr eller 579 kr/m² tomtyta.
Fastigheten har adressen saknar adress. Intilliggande gata är Terra Novavägen. Tomtarealen
uppgår till 10 601 m². Tomten är belägen ca 4,3 km söder om Ringmuren. Fastigheten
gränsar till ett obebyggt område i söder och småhus intill fastigheten. Fastigheten bedöms
enligt detaljplan få bebyggas med 4 500 m² BTA. Priset uppgår till 1 366 kr/m² BTA.
Köpare var Gotland Visby Kopparslagaren 2 AB och säljare var Svenska Vårdfastigheter AB.
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Analys

Antalet förvärv är för få för att någon pristrend ska kunna utläsas. Försäljningspriserna
varierar mellan 722 och 8 417 kr/m2 BTA. Fastigheterna i ortsprismaterialet har olika
geografiska lägen, från ocentralt ca 3 km från Visby Centrum till mycket centralt läge i Visby
Centrum. Värderingsobjektet ligger ca 1 km norr om Visby Centrum. Läget vid havet är
mycket attraktivt och väger tyngre jämfört med andra jämförelseobjekt med samma avstånd
till Visby Centrum men utan närhet till havet.
Försäljningarna som har skett till under 1 000 kr/m² BTA gjordes för 8 - 10 år sedan och
bedöms som gamla. De försäljningar som gjorts från år 2010 och framåt sålts till priser mellan
1 400 – 4 500 kr/m² BTA, exklusive Rådhuset 6 som ligger i Visby Centrum.
För att göra priserna i ortsprismaterialet jämförbara kan priserna justeras med hänsyn till
försäljningsdatum. En justering bedöms kunna göras med stöd av Svensk Mäklarstatistik. Det
förutsätts att tomtpriserna följer samma utveckling som bostadsrättspriserna. Priserna på
tomtmark för bostäder, upplåtna med bostadsrätt, bedöms ha ökat kraftigt de senaste åren.
Intresset för bostäder i Visby och dess direkta närhet eller havsnära lägen har ökat kraftigt. Det
bekräftas av prisutvecklingen av bostadsrätter på bostadsmarknaden. Priserna på bostadsrätter
på Gotland har enligt Svensk Mäklarstatistik ökat med +55 procent sedan år 2013. Medelpriset
på bostadsrätter på Gotland ligger på 29 575 kr/m² boyta i februari 2017. Det gäller hela
Gotland. Priserna i Visby är nära dubbelt så höga för nyproducerade bostäder. Se
prisutvecklingen i diagram nedan.

Efter en justering ligger medelpriset på 2 668 kr/m² BTA. Samtliga försäljningsobjekt i analysen,
förutom Rådhuset 6, har ett sämre läge jämfört med värderingsobjektet. Värdet av marken för
värderingsobjektet bedöms ligga högre än 2 668 kr/m² BTA men lägre än stadsfastigheten som
såldes för nästan 8 500 kr/m² BTA. En stor del av bostäderna är belägna i bungalows som mer
är att betrakta som småhus. Värdet för mark med småhus är betydligt högre jämfört med
bostäder i flerbostadshus i detta geografiska läge. Bostäderna på värderingsobjektet är dock att
betrakta som fritidshus och ej permanentboende.
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Värdet av tomtmarken förvärderingsobjektet bedöms i genomsnitt till mellan 3 000 – 5 000
kr/m² BTA. Värdet av marken bedöms till 4 000 kr/m² BTA.

Tomtvärde – byggrättskalkyl
Försäljningarna av mark för bostäder upplåtna med bostadsrätt är få. Därför har en
byggrättskalkyl använts som stöd till ortsprismetoden. Byggrättskalkylen beräknar ett
restvärde som motsvarar värdet av marken i kr/m² BTA. Kalkylen baseras på försålda priser
på bostadsrätter i motsvarande läge som värderingsobjektet. För att erhålla restvärdet/tomtvärdet ska kostnader avdras för produktion av bostäder, projektvinst och
marknadsföringstider.
På fastigheten, Visby Norderstrand 1:21, finns i mars 2017 en lägenhet till salu för priset om
53 400 kr/m² bostadsyta. För att erhålla värdet för hela bostaden ska bostadens andel av
föreningens lån tilläggas. Föreningens lån för den utannonserade lägenheten bedöms uppgå
till ca 5 000 kr/m². Lägenhetspriset, inklusive föreningens lån, uppgår till totalt ca 58 000
kr/m² bostadsyta. Lägenheten har en bostadsyta om 56 m² och är belägen i en av
bungalowerna. Två lägenheter har sålts på samma fastighet, en för 48 214 kr/m² den 27
februari 2017 och en för 44 200 kr/m² i juli 2016. Med föreningens lån blir det
ca 53 000 kr/m² respektive ca 49 000 kr/m². Att beakta för de försålda lägenheterna är att
föreningen inte äger marken och att tomträttsavgälden uppgår till 400 000 kr per år.
Fastigheten Visby Piggvaren 3, fd Göransgården, har om- och tillbyggts till 56 nya
bostadslägenheter, upplåtna med bostadsrätt. Fastigheten köptes år 2008 och var tänkt att
bebyggas med hotell. Byggnationen pågår i mars 2017 och inflyttning sker senare under 2017.
Den totala bostadsarean uppgår till 4 072 m². Fastigheten har adressen S:t Göransgatan 1 och
är belägen strax utanför Ringmuren i norr. Delar av bostäderna bedöms få utsikt mot havet.
Bostäderna har en bostadsyta om mellan 36 – 124 m². Samtliga bostäder utom en är sålda.
Priset för lägenheterna uppgick till i genomsnitt 57 138 kr/m² bostadsyta, inklusive
föreningens lån. Fastigheten ligger ca 700 m ifrån värderingsobjektet och ca 100 m från
Ringmuren. Läget är mer centralt jämfört med värderingsobjektet, dock har
värderingsobjektet ett havsnära läge. De två objekten bedöms vara jämförbara. Det är
osäkert om det finns lokaler i fastigheten.
Värdet på byggrätt för bostäder kan översiktligt bedömas genom stöd av kalkylen nedan som
utgår från lägenhetspriser. Kalkylen är osäker men ger ändå en indikation.
Projektkalkyl Bostäder
Bedömt lägenhetspris
Lägenhetspris per BTA x 90%
Tomträttsavgäld, avkastningsvärderats med 3 - 5%
Investeringsvinst & riskmarginal, 20%
Kostnad för byggproduktion
Diskontering från färdigtidpunkt, 5% av PV i ½ år
Restvärde/tomtmarksvärde inkl. TA
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Belopp
56 000
50 400
+1 400
-11 200
-35 000
-1 400
4 200

kr/m² BOA
kr/m² BTA
kr/m² BTA
kr/m² BTA
kr/m² BTA
kr/m² BTA
kr/m² BTA
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Försäljningspriset om 56 000 kr/m² bostadsyta gäller med en tomträttsavgäld (TA) om
400 000 kr/år eller 62 kr/m² bostadsyta eller 56 kr/m² BTA. Tomtvärdet i kalkylen uppgår
till 2 800 kr/m² BTA inklusive tomträttsavgäld. Värdet av marken kan bedöms till
kalkylvärdet plus det värde som utgående tomträttsavgäld motsvarar. Avgälden bedöms
motsvara ett grovt ett värde om mellan 1 100 – 1 800 kr/m² bostadsyta med en ränta om 3 –
5 procent. Värdet på marken kan grovt uppskattas till mellan 3 600 - 4 800 kr/m² BTA.
Värdet för tomtmarken uppgår, enligt kalkylen ovan, till 4 200 kr/m² BTA.

Slutlig värdebedömning - bostäder
Värderingsmetoderna indikerar ett värde om 4 000 – 4 200 kr/m² BTA. Det gäller dock
bostäder eller fritidsboende. Detaljplanen anger dock hotell och camping och tillåter inte
permanentboende eller fritidshusboende. Värderingsobjektet är upplåtet som
bostadsrättsförening som även används för hotellverksamheten. Bostadsrätterna används av
ägarna själva men som även uthyrs i hotellrörelsen. Användningen kan därför ses som både
fritidsboende för ägarna och uthyrning. Det strider mot planen dock är det sannolikt att
nuvarande användning får fortsätta. En osäkerhet finns dock om att det kan ske en ändring i
framtiden. Värdet kan med beaktande av osäkerheten med användningen bedömas till 3 200
kr/m² BTA eller 25,5 mkr med en bedömd bruttoarea om 7 970 m² BTA.

Tomtvärde – lokaler
Försäljningar av mark för lokaler är mycket få. Mellan år 2003 och 2017 har 11 försäljningar
av tomtmark för lokaler noterats. Försäljningarna har skett till priser om mellan 550 000 kr
till 15 012 000 kr eller till 423 – 4 896 kr/m² BTA, exklusive en centralt belägen tomt som
såldes för 9 972 kr/m² BTA till PayEx. Fastigheterna är belägna strax utanför centrala Visby.
De centralt belägna tomterna och små tomter för hamburgeri/kiosk eller restaurang har sålts
för mellan 3 200 – 9 972 kr/m² BTA. Övriga har sålts till mellan 400 – 1 700 kr/m² BTA.
Värdet för lokaler på värderingsobjektet bedöms uppgå till mellan 1 000 – 2 000 kr/m² BTA.
Värdet bedöms till 1 500 kr/m² BTA eller 2,7 mkr med en bedömd bruttoarea om 1 780
m² BTA.
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Marknadsvärde
Allmänt
Värdebedömningen avser fastigheten Visby Norderstrand 1:21 i Gotlands kommun.
Tomten har en areal om 33 189 m 2. Läget är mycket attraktivt vid havet ca 1 km norr
om Ringmuren i Visby. Fastigheten är bebyggd med en resortanläggning med en
bostadsyta om 6 413 m² och lokalyta om 1 433 m². Bostäderna är upplåtna med
bostadsrätt och består av totalt 118 lägenheter, varav 71 bungalows och 47 lägenheter.
Fastigheten är upplåten med tomträtt som ägs av tomträttshavaren. Detaljplanen anger
hotell och camping och tillåter inte permanent- eller fritidsboende Fastigheten bedöms
vara fullt bebyggd enligt gällande detaljplan. Byggnadernas bruttoarea bedöms uppgå till
9 750 m² BTA och bedöms vara fördelad på 7 970 m² BTA bostäder och 1 780 m² BTA
lokaler.

Marknadsvärde
Marknadsvärdet har för Visby Norderstrand 1:21 (mark), Gotlands kommun,
beaktande av osäkerheten med fortsatt användning som fritidsboende, med en
tomtareal om 33 189 m² vid värdetidpunkten 4 april 2017 bedömts till mitten av ett
osäkerhetsintervall om mellan 25 000 000 – 31 000 000 kr:
28 000 000 kr
(Tjugo åtta miljoner kronor)
Marknadsvärdebedömningar är alltid behäftade med en viss osäkerhet.
Stockholm 2017-04-10
Anders Almqvist, MRICS
Civ. Ing, Fastighetsekonom

FS Fastighetsstrategi AB
Box 7644
103 94 Stockholm
Tfn

08 - 545 297 30

www.fastighetsstrategi.se
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Bilaga 1 – Karta
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Bilaga 2 – Utdrag FDS
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Bilaga 2 – Utdrag FDS
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Bilaga 2 – Utdrag FDS
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Bilaga 2 – Utdrag FDS
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Bilaga 2 – Utdrag FDS
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Bilaga 2 – Utdrag FDS
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Bilaga 3 – Fotografier
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Bilaga 3 – Fotografier
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Bilaga 3 – Fotografier
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Bilaga 5 – Allmänna villkor för värdeutlåtanden
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/855
25 september 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Friköp av tomträtt. Visby Gustavsvik 1:3
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att avslå begäran om friköp av fastigheten Visby Gustavsvik
1:3

Sammanfattning

Fastigheten Visby Gustavsvik 1:3 är upplåten med tomträtt till GotlandsResor AB via
ett tomträttsavtal som sträcker sig till 2040. Tomträttshavaren skickade 2012 in en
intresseanmälan om att friköpa fastigheten. I anmälan står att anledningen till att man
vill friköpa fastigheten är att man vill utveckla området.
För fastigheten gällen detaljplan för Visby Gustavsvik 1:3 P-76 fastställd 2001-10-24.
Planen anger hotell och turistservice ändamål.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/855

Bedömning

Att ändra upplåtelseformen från tomträtt till med äganderätt medger inte större
möjligheter för utveckling av fastigheten.
Regionstyrelseförvaltningen gör bedömningen att det aktuella området kan ha en
framtida potential i form av ändrad användning och utökade byggrätter. Att låta
tomträttshavaren friköpa fastigheten i dagsläget innebär att regionen avhänder sig
möjligheten att tillgodogöra sig framtida värdeökning.
Detta innebär att ett friköp inte är nödvändigt för tomträttshavaren att utveckla
området men det innebär att mark med utvecklingspotential säljs innan den fullt ut är
förädlad.
Regionstyrelseförvaltningen föreslår att regionstyrelsen avslår anmälan om friköp av
fastigheten Visby Gustavsvik 1:3.

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall

Regiondirektör

Skickas till
TKF, Mark och stadsmiljö
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GotlandsResor

Visby 2012-01-18

Region Gotland
Att. Anders Lindholm
621 81 Visby

EoiOf-.! GOTLAND
2012 -01- 1 8

Förvärv av fastigheten Visby Gustavsvik 1:3
GotlandsResor har sedan 2000-01-01 tomträttsavtal på fastigheten Visby Gustavsvik 1:3.
Tomträttsavtalet sträcker sig till och med 2039-12-31.
Vi avser att fortsätta utveckla området och vill därför förvärva fastigheten.
Vi ställer därför frågan till Region Gotland om ett förvärv av fastigheten Visby Gustavsvik 1:3 och
emotser därmed Ert snara svar i ärendet.

Med vänliga hälsningar

Carina Hammander
Verkställande direktör
GotlandsResor AB (556141-1009)
Färjeleden 3
621 58 Visby
E-post: ch@gotlandsresor.se
Telefon: 0498-201251 / 0705-373815

info@gotlandsresor.se
ADRESS:
Färjeleden 3
SE-621 58 Visby

BOKNINGSTELEFON:
+46 (0)498-20 12 60
info@gotlandsresor.se

VISBY HAMNHOTELL:
+46(0)498-201250
info@visbyhamnhotell.se

GotlandsResor - Bokar hela Gotland
VÄRDTELEFON:
+46(0)498-201240
vard@godandsresor.se

GRUPP Ä KONFERENS:
+46(0)498-201280
grupp@gotlandsresor.se

wvnMgotlandsresor.se
FAX:
+46(0)498-201270

Ust-ldNr:
SE-556141100901

Innehar:
F-skattebevis

BANKGIRO 5145-4858 ORG.NUMMER 556141 1009
Ptease direct any payments directly to Svenska Handelsbanken Stockholm, Sweden. S.W.I.F.T.:HANDSESS for credit to our bank account no. IBAN SE25 6000 0000 0003 3395 5668

Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/919
16 oktober 2017

Åsa Linder

Regionstyrelsen

Friköp av tomträtt Visby Jasminen 12
Förslag till beslut

Regionstyrelsen beslutar att
-

Försälja fastigheten Visby Jasminen 12, genom friköp av tomträtten till
tomträttshavarna, för en köpeskilling av 466 000 kronor.

Sammanfattning

Innehavarna av tomträtten för fastigheten Visby Jasminen 12, Marie-Louise Norberg
och Dan Mikael Kallin, har begärt att få friköpa tomträtten.
Regionstyrelseförvaltningen har låtit ta fram ett köpekontrakt för ett genomförande
av affären. I gällande riktlinjer för försäljning av fastigheter regleras att priset för
friköp ska vara 60% av råtomtens marknadsvärde. Med stöd av detta har en
köpeskilling om 466 000 kronor beräknats för friköp av tomträtten.
Köpekontraktet reglerar att fastigheten ska tillträdas 2017-12-01, villkorat av att
köpeskillingen erlagts. Parterna är överens om att den i fastigheten upplåtna
tomträtten ska upphöra och att köparen ska ansöka om dödning av densamma. Alla
kostnader förenade med köpet, såsom för lagfart och inskrivning ska betalas av
köparen.

Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen ser inga skäl till varför tomträttshavarna inte skulle
medges att friköpa aktuell tomträtt Visby Jasminen 16. Förvaltningen konstaterar att
gällande riktlinjer ger stöd för ett friköp och att den köpeskilling som beräknats har
stöd i nämnda riktlinjer och föreslår därför att regionstyrelsen beslutar att godkänna
föreslagen försäljning och upprättat köpekontrakt gällande fastigheten Visby
Jasminen 12.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/919

Beslutsunderlag

Bilaga 1. Köpekontrakt

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
TKF, mark- och stadsmiljö
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2015/447
17 oktober 2017

Per-Erik Edlund

Regionstyrelsen

Försäljning av fastigheten Gotland Visby Östermur 26,
Gamla brandstationen
Förslag till beslut

•

Köpekontrakt för fastigheten Gotland Visby Östermur 26, Gamla brandstationen
godkänns.

Sammanfattning

Försäljningen avser fastigheten Visby Östermur 26, Gamla brandstationen till ett pris
av 2 800 000 kr.
Byggnaden är uppförd ca 1905 och nyttjades som brandstation fram till 1950-talet.
Byggnaden är byggnadsminnesförklarad.
Bakgrund

I beslut (RS § 45, 2016-03-07) beslutades att fastigheten skulle försäljas på den öppna
marknaden.
Beslutet överklagades men förvaltningsrätten i Stockholm avvisade överklagandet
2016-05-19 (Mål nr 4958-16)
En medlingsöverenskommelse mellan Region Gotland och Visby Stads
Brandförening (VSB) beslutades av RS (2017-03-30 § 61) angående ersättning för den
arbetstid som nedlagts för lokalens förbättringsarbete.
Byggnaden på berörd fastighet hyrs enligt internhyresavtal av Räddningstjänsten.
VSB har disponerat byggnaden hyresfritt enligt överenskommelse mellan VSB och
räddningstjänsten. VSB sköter lokalen. Material bekostas av räddningstjänsten. VSB
har enligt sitt uppdrag skött lokalen men även gjort viss invändig ombyggnad och
renovering.
Efter ovan nämnda beslut i RS att fastigheten skulle säljas på den öppna marknaden
överlämnades den till upphandlad mäklare för försäljning. Mäklaren värderade
fastigheten till 1,5 Mkr som utgångspris för försäljning.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2015/447

Bedömning

Försäljningen följer fastställda riktlinjer för försäljningar samt beslut (RS § 45,
2016-03-07). Fastigheten har av mäklare bedömts ha ett värde om ca 1 500 000 kr
(som utgångsbud vid försäljning)
Kostnad för medlingsavtal mellan Region Gotland och VSB är 150 000 kr .
Bokfört värde på fastigheten är 36 342 kr.
Försäljningssumman är efter budgivning bestämd till 2 800 000 kr vilket ger en
realisationsvinst om ca 2 613 658 kr. Kostnader för mäklararvode tillkommer som är
56 000 kr + moms.
Beslutsunderlag

Köpekontrakt

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/853
28 september 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för VA-ledning Burgsvik-Klintehamn
Förslag till beslut

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag med 10 mnkr avseende investeringar i
VA-ledning sträckan Burgsvik – Klintehamn
Ärendebeskrivning

I regionens investeringsplan 2017-2021 har tidigare tagits beslut om investeringar
med 54,8 mnkr för byggande av VA-ledningar mellan Burgsvik och Klintehamn,
fördelat över perioden 2016-2019. I strategisk plan och budget för 2018-2022 finns i
investeringsplanen totala investeringsutgifter upptagna med 112,2 mnkr, vilket
förklaras av att kalkyler för investeringsprojektet reviderats. Efter detaljprojektering
blivit klart konstaterats en förskjutning i tid mellan åren avseende
investeringsutgifterna. Behovet för 2017 uppgår till 10 mnkr mer än vad som tidigare
antagits i strategisk plan och budget för 2017.
Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag 10 mnkr för
2017. Motsvarande belopp reduceras från investeringsplan 2018.
Den totala investeringsutgiften för projektet är oförändrad, 112,2 mnkr.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker tekniska nämndens ansökan om 10 mnkr i
tilläggsanslag
Beslutsunderlag

TN §215

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör

Skickas till
Tekniska nämnden, regionstyrelseförvaltningen ekonomi
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Protokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

TN § 215

Tilläggsanslag för VA-ledning BurgsvikKlintehamn

TN 2017/2351
TN AU § 160

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 10 000 tkr
för investeringsutgifter avseende projekt 12435 VA-ledningar BurgsvikKlintehamn.
Tilläggsanslaget är ingen utökning av beslutad total investeringsram utan en
tidigareläggning av 2018 års investeringar.

Sammanfattning

I regionens investeringsplan 2017-2021 har tidigare tagits beslut om investeringar
med 54,8 mnkr för byggande av VA-ledningar mellan Burgsvik och Klintehamn,
fördelat över perioden 2016-2019. I strategisk plan och budget för 2018-2022 finns i
investeringsplanen totala investeringsutgifter upptagna med 112,2 mnkr, vilket
förklaras av att kalkyler för investeringsprojektet reviderats.
I nedanstående tabell redovisas budget och utfall för projektet för perioden 20142019.
Årtal

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Utfall, tkr

133
717
2 373
16 239 1

Budgetanslag,
tkr

0
6 000
15 000

Kompletteringsbudget,
tkr

54 745
36 445

5 283
17 910

Avvikelse, tkr

-133
5 283
17 910

Investeringsutgifter tom augusti 2017 uppgår till 16 239 tkr.
Budgetanslag har beviljats med totalt 21 000 tkr tom 2017. I investeringsplanen
upptas ytterligare 91 190 tkr.
Bedömning

Efter att detaljprojektering av projektet blivit klart och beslut om produktionsstart
fattats för projektet konstateras en förskjutning mellan åren avseende
investeringarna. Det innebär att en större andel av planerade investeringsutgifter
faller ut under 2017 än vad som tidigare beslutats om i strategisk plan och budget.
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Justerande

Investeringsutfall tom 15 aug 2017

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

Beräkningar visar att investeringsutgifter för 2017 kommer att uppgå till 28 mnkr,
dvs 10 mnkr högre än fastställd investeringsbudget. Motsvarande investeringsutgifter
kommer att reduceras i 2018 års investeringsplan.
Den här förändringen påverkar inte den totala ramen på 112 190 tkr för projektet.
Arbetsutskottets beslut
Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 10 000 tkr
för investeringsutgifter avseende projekt 12435 VA-ledningar Burgsvik-Klintehamn.
Tilläggsanslaget är ingen utökning beslutad av total investeringsram utan en
tidigareläggning av 2018 års investeringar.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-08-15.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Skickas till
Regionstyrelsen

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2017/2351
15 augusti 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Tidigareläggning av anslag för VA-ledning BurgsvikKlintehamn
Förslag till beslut

Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om tilläggsanslag med 10 000 tkr
för investeringsutgifter avseende projekt 12435 VA-ledningar Burgsvik-Klintehamn.
Tilläggsanslaget är ingen utökning av beslutad total investeringsram utan en
tidigareläggning av 2018 års investeringar.

Sammanfattning

I regionens investeringsplan 2017-2021 har tidigare tagits beslut om investeringar
med 54,8 mnkr för byggande av VA-ledningar mellan Burgsvik och Klintehamn,
fördelat över perioden 2016-2019. I strategisk plan och budget för 2018-2022 finns i
investeringsplanen totala investeringsutgifter upptagna med 112,2 mnkr, vilket
förklaras av att kalkyler för investeringsprojektet reviderats.
I nedanstående tabell redovisas budget och utfall för projektet för perioden 20142019.
Årtal

2014
2015
2016
2017
2018
2019

Utfall, tkr

133
717
2 373
16 239 1

Budgetanslag,
tkr

0
6 000
15 000

Kompletteringsbudget,
tkr

54 745
36 445

5 283
17 910

Avvikelse, tkr

-133
5 283
17 910

Investeringsutgifter tom augusti 2017 uppgår till 16 239 tkr.
Budgetanslag har beviljats med totalt 21 000 tkr tom 2017. I investeringsplanen
upptas ytterligare 91 190 tkr.
1

Investeringsutfall tom 15 aug 2017
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/2351
Bedömning

Efter att detaljprojektering av projektet blivit klart och beslut om produktionsstart
fattats för projektet konstateras en förskjutning mellan åren avseende
investeringarna. Det innebär att en större andel av planerade investeringsutgifter
faller ut under 2017 än vad som tidigare beslutats om i strategisk plan och budget.
Beräkningar visar att investeringsutgifter för 2017 kommer att uppgå till 28 mnkr,
dvs 10 mnkr högre än fastställd investeringsbudget. Motsvarande investeringsutgifter
kommer att reduceras i 2018 års investeringsplan.
Den här förändringen påverkar inte den totala ramen på 112 190 tkr för projektet.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-08-15.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/854
24 oktober 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag och slutredovisning Fårösunds
vattenförsörjning
Förslag till beslut

•

Slutredovisning avseende investeringsprojektet godkänns.

•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 371 000 kr avseende Fårösunds
vattenförsörjning.

•

Finansiering sker via eget kapital.

Ärendebeskrivning

I början på 1990-talet övertog Gotlands kommun militärens vattenverk i Hau för 1
krona.
Gotlands kommun (Gatukontoret) beslutade 1995 att inte satsa på en ombyggnad av
Hau vattenverk, utan grundvatten skulle lösa problemet. Samma år påbörjades
sökandet efter grundvatten.
Mellan 1996-2003 gjordes ett antal provborrningar och provpumpningar i
Bungeberget runt Fårösund. Provpumpningarna visade dock att vattentillgången inte
var tillräcklig för att förse Fårösund samhälle med omnejd.
2005 beslutade tekniska nämnden att vatten istället skulle tas ur Bäste träsk för att
förse Fårösund samhälle.
2009 erhölls en vattendom för att få ta vatten ur Bäste träsk.
Mellan år 2010-2012 utfördes förstudie, pilotkörningar, projektering, markavtal mm.
vad gäller ledningsbyggande och vattenverk.
2012-2015 upphandlades entreprenörer och byggnation utfördes.
I juni 2015 står ett nytt vattenverk vid Biskopshöjden klart.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
RS 2017/854

Den totala investeringsbudgeten har uppgått till totalt 46 983 tkr.
Investeringsutgifterna har uppgått till totalt 47 354 tkr vilket innebär ett underskott
med -371 000 kr.
Tekniska nämnden hemställer hos regionstyrelsen om ett tilläggsanslag motsvarande
underskott, dvs 371 000 kr.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att tilläggsanslag medges enligt tekniska
nämndens förslag och att slutredovisning av investeringsprojektet godkänns.
Beslutsunderlag

TN § 218

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden, regionstyrelseförvaltningen, ekonom
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

TN § 218

Slutredovisning Fårösunds vattenförsörjning

TN 2011/650
TN AU § 163

Tekniska nämndens beslut

Slutrapporten tillstyrks och överlämnas till regionfullmäktige.
Tilläggsanslag begärs med 371 000 kr.

Sammanfattning

Historiskt sätt har dricksvattnet alltid varit mer eller mindre dåligt i Fårösund vad
gäller lukt, smak och färg. Vid ett flertal tillfällen har det varit nära med vattenburna
epidemier samt vid minst två tillfällen otjänligt dricksvatten.
Gotlands kommun köpte dricksvatten av försvarsmakten via Hau vattenverk och
försåg Fårösunds samhälle. I början på 1990-talet övertog Gotlands kommun
militärens vattenverk i Hau för en krona.
Vattenverket är ett ytvattenverk med endast långsamfilter, vilket inte är tillräckligt för
Hau träsk vattenkvalitet och reningsresultatet är där efter.
Gotlands kommun (Gatukontoret) beslutade år 1995 att inte satsa på en ombyggnad
av Hau vattenverk, utan grundvatten skulle lösa problemet. År 1995 påbörjades
sökandet efter grundvatten.
Mellan år 1996-2003 gjordes ett antal provborrningar och provpumpningar i
Bungeberget runt Fårösund. Provpumpningarna visade dock att vattentillgången inte
var tillräcklig för att förse Fårösund samhälle med omnejd.
År 2005 beslutade Tekniska nämnden att vatten istället skulle tas ur Bäste träsk för
att förse Fårösund samhälle. Då behövdes det byggas en överföringsledning på 10
km mellan Bäste träsk och Fårösund. Tillståndsarbetet (ansökan vattendom)
påbörjades och år 2009 erhölls en vattendom för att ta 12+10 liter/s ur Bäste träsk.
Mellan år 2010-2012 utfördes förstudie, pilotkörningar, projektering, markavtal mm.
vad gäller ledningsbyggande och vattenverk.
År 2012-2015 upphandlades entreprenörer och byggnation utfördes.
Midsommaren år 2015 står ett nytt vattenverk vid Biskopshöjden klart, som
producerar ett godkänt dricksvatten till Fårösund och Bungenäs.
Bedömning

Den totala investeringsbudgeten har uppgått till totalt 46 983 tkr.
Investeringsutgifterna har uppgått till totalt 47 354 tkr vilket innebär ett
budgetunderskott med -371 tkr. Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag
erfordras med 371 tkr.

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2017-09-20

Enligt regionens riktlinjer för redovisning av investeringar ska slutredovisning av
projektet ske till regionfullmäktige.
Arbetsutskottets beslut
Slutrapporten tillstyrks och överlämnas till Regionfullmäktige.
Tilläggsanslag begärs med 371 000 kr.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-08-25
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2011/650
25 augusti 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Slutredovisning Fårösunds vattenförsörjning
Förslag till beslut

•
•

att slutrapporten tillstyrks och överlämnas till Regionfullmäktige
att tilläggsanslag begärs med 371 tkr.

Sammanfattning

Historiskt sätt har dricksvattnet alltid varit mer eller mindre dåligt i Fårösund vad
gäller lukt, smak och färg. Vid ett flertal tillfällen har det varit nära med vattenburna
epidemier samt vid minst två tillfällen otjänligt dricksvatten.
Gotlands kommun köpte dricksvatten av försvarsmakten via Hau vattenverk och
försåg Fårösunds samhälle. I början på 1990-talet övertog Gotlands kommun
militärens vattenverk i Hau för en krona.
Vattenverket är ett ytvattenverk med endast långsamfilter, vilket inte är tillräckligt för
Hau träsk vattenkvalitet och reningsresultatet är där efter.
Gotlands kommun (Gatukontoret) beslutade år 1995 att inte satsa på en ombyggnad
av Hau vattenverk, utan grundvatten skulle lösa problemet. År 1995 påbörjades
sökandet efter grundvatten.
Mellan år 1996-2003 gjordes ett antal provborrningar och provpumpningar i
Bungeberget runt Fårösund. Provpumpningarna visade dock att vattentillgången inte
var tillräcklig för att förse Fårösund samhälle med omnejd.
År 2005 beslutade Tekniska nämnden att vatten istället skulle tas ur Bäste träsk för
att förse Fårösund samhälle. Då behövdes det byggas en överföringsledning på 10
km mellan Bäste träsk och Fårösund. Tillståndsarbetet (ansökan vattendom)
påbörjades och år 2009 erhölls en vattendom för att ta 12+10 liter/s ur Bäste träsk.
Mellan år 2010-2012 utfördes förstudie, pilotkörningar, projektering, markavtal mm.
vad gäller ledningsbyggande och vattenverk.
År 2012-2015 upphandlades entreprenörer och byggnation utfördes.
Midsommaren år 2015 står ett nytt vattenverk vid Biskopshöjden klart, som
producerar ett godkänt drickvatten till Fårösund och Bungenäs.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2011/650

Bedömning

Den totala investeringsbudgeten har uppgått till totalt 46 983 tkr.
Investeringsutgifterna har uppgått till totalt 47 354 tkr vilket innebär ett
budgetunderskott med -371 tkr. Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag
erfordras med 371 tkr.
Enligt regionens riktlinjer för redovisning av investeringar ska slutredovisning av
projektet ske till regionfullmäktige.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-08-25

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen

Slutrapport
Projekt
Fårösunds vattenförsörjning (TN 2011/650)
Projektägare
Sten Reutervik/ Marcus Ax, SBF-TKF, Infrastruktur
Beställare
Sten Reutervik/ Marcus Ax, SBF-TKF, Infrastruktur
Projektstyrgrupp
Bengt Kristiansson TKF
Sten Reutervik TKF
Rikard Widen TKF
Ann-sofi Lindskog TKF

Jonas Aaw TKF
Marcus Ax TKF
Håkan Andersson TKF

Projektorganisation
Tommy Grönström, projektledare (2015-2013)
Jonas Pettersson, projektledare (2012-2007)
Håkan Wiginder, projektör va-ledningar
Mats Regin, fackansvarig bygg
Ann-Charlotte Pettersson, fackansvarig mark

Maja Blomgren, projektledare maskin

Organisation externa parter

Projektörer:
Arkitekt,Bygg och Mark: Projektengagemang kring arkitektur Visby
Konstruktion: AN byggkonstruktioner Visby
VVS: VVS byrån Visby
El: K-konsult Visby
Styr/Automation: Sweco AB
Process/maskin: Sweco AB, Björks rostfria Hallstavik samt egen-regi
VA-ledningar: Egen-regi Region Gotland
Entreprenörer:
Intagsledning: Väg och byggnadsgrus AB, Dyk&Anläggning AB samt egen-regi.
Bakgrund och syfte
Intagspumpstation: Egen-regi
Överföringsledning: Strabag Sverige AB
Vattenverk, hus: Skanska Sverige AB
Vattenverk, maskin: Björks rostfria AB
VA-ledningar: NCC Nybergs AB samt egen-regi

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Bakgrund och syfte

Historiskt sätt har dricksvattnet alltid varit mer eller mindre dåligt i Fårösund vad gäller lukt,
smak och färg. Vid ett flertal tillfällen har det varit nära med vattenburna epidemier samt vid
minst två tillfällen otjänligt dricksvatten.
Gotlands kommun köpte dricksvatten av försvarsmakten (KA3) via Hau vattenverk och
försåg Fårösunds samhälle. I början på 1990-talet övertog Gotlands kommun militärens
vattenverk (Hau vattenverk) för en krona.
Vattenverket är ett ytvattenverk med endast långsamfilter, vilket inte är tillräckligt för Hau
träsk vattenkvalitet, och reningsresultatet är där efter.
Gotlands kommun (Gatukontoret) beslutade år 1995 att inte satsa på en ombyggnad av Hau
vattenverk, utan grundvatten skulle lösa problemet. År 1995 påbörjades sökandet efter
grundvatten.
Mellan år 1996-2003 gjordes ett antal provborrningar och provpumpningar i Bungeberget
runt Fårösund. Provpumpningarna visade dock att vattentillgången inte var tillräcklig för att
förse Fårösund samhälle med omnejd.
År 2005 beslutade Tekniska nämnden att vatten istället skulle tas ur Bäste träsk för att förse
Fårösund samhälle. Då behövdes det byggas en överföringsledning på 10 km mellan Bäste
träsk och Fårösund. Tillståndsarbetet (ansökan vattendom) påbörjades och år 2009 erhölls en
vattendom för att ta 12+10 liter/s ur Bäste träsk.
Mellan år 2010-2012 utfördes förstudier, pilotkörningar, markavtal mm. vad gäller
ledningsbyggande och vattenverk.
År 2012 upphandlades projektering och år 2013-2015 upphandlades entreprenörer och
byggnation utfördes.
Midsommaren år 2015 står ett nytt vattenverk vid Biskopshöjden klart, som producerar ett
godkänt (av Livsmedelsverket) dricksvatten till Fårösund och Bungenäs.

Projektmål

Projektets mål är att säkra Fårösunds och Bungenäs dricksvattenförsörjning. Detta skall ske
med hjälp av en ny råvattentäkt i Bäste träsk och en överföringsledning till ett nytt vattenverk
på Biskopshöjden i Fårösund.
Att genomföra projektet med underskridande av budgeterade ramar och söka
kostnadsbesparande lösningar med bibehållen kvalitet inom givna tidsramar.
Anläggningen skall motsvara de krav som man idag kan ställa på en modern anläggning
gällande låg miljöbelastning, yteffektiv, låga driftskostnader (energisnål), låg
kemikalieförbrukning och med en attraktiv miljö att vistas i för brukare av
anläggningen.

Tillvägagångssätt

Projektet har genomförts med delprojekt (olika entreprenader) som följer vattnets väg från
intag (Bäste träsk) till nya vattenverket och ledningsnät (se nedanstående uppdelning 1-4).
Projekteringen har genomförts med ramavtalskonsulter och separat upphandlad
generalkonsult (process/maskin). Vidare har vissa va-ledningar projekteras i egen-regi.
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1. Intagsledning Bästeträsk och råvattenpumpstation (2012-2014)
Denna delentreprenad har projekterats i egen-regi (SBF-TKF infrastruktur) och utförts av
ramavtal/årsentreprenörer (Väg och Byggnadsgrus AB och Dyk & anläggning AB) och
regionens egenregi (va-verkstad och ledningsnät VA-avdelningen).
2. Överföringsledning Bäste träsk-Fårösund (2013-2014)
Entreprenaden har projekteras av egen-regi (SBF-TKF infrastruktur) och utförts av regionens
egen-regi (ledningsnät VA-avdelningen) och upphandlad entreprenör Strabag AB (beslut
TN2013-04-29 §79).
3. Fårösunds nya vattenverk (2014-2015)
Vattenverket är projekterat av:
•

Projektengagemang AB(ramavtal)

•

AN-byggkonstruktioner (ramavtal)

•

Sweco Environment AB, upphandlad konsult (TN2013-04-16 §45)

•

Björks rostfria AB, upphandlad entreprenör (TN2013-10-29 §226).

Byggnadsarbeten, markarbeten, el, styr och vvs har utförts som en generalentreprenad med
samordningsansvar.
Totalentreprenaden omfattar vattenreningsanläggning med process- och maskinutrustning för
behandling av råvatten från Bäste träsk och produktion av dricksvatten med uppställda
kvalitetskrav.
Byggnationen har utförts av Skanska Sverige AB som upphandlad generalentreprenör (TNau
2014-04-07) och Björks Rostfria AB som upphandlad totalentreprenör för process och
maskinentreprenaden(TN2013-10-29 §226).
4. VA-ledningar till Bungenäs (2015)
Entreprenad har projekteras av SBF infrastruktur och utförts av regionens egen-regi
(ledningsnät VA-avdelningen) och upphandlad entreprenör (Nybergs NCC AB).
Projektledning är utförd av Teknikförvaltningen projektavdelningen.
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Ekonomisk redovisning
Årtal

2010
2011
2012

Budget, tkr

621
5500

Utfall, tkr

4 000

2013

6 862

2014

23 000

2015

7 000

Total

46 983

Kommentar

621 Projektet startar.
1412 Grundbudget samt utfall

5 916 Grundbudget samt utfall. Kompletteringsbudget med
4 088 tkr. TN2012-03-28 §65
6 719 Grundbudget och omdisponeringar samt utfall.
Kompletteringsbudget med 3471 tkr. TN2013-03-28
§34. Omdisponeringar budget 3 500 tkr. TN2013-0416 §69
24 069 Grundbudget och omdisponeringar samt utfall.
Kompletteringsbudget med 2 341 tkr. TN2014-02-26
§32. Omdisponeringar budget 7 000 tkr. TN2014-0423 §84
8 617 Grundbudget och utfall. Kompletteringsbudget med
1 245 tkr. TN2015-03-03 §47.

47 354

Skillnad grundbudget och verkligt utfall uppgår till -371 tkr vilket är mindre än 1%.

Resultat och analys
Måluppfyllelse

Efter godkända slutbesiktningar har vi fått ett nytt membranvattenverk
(inkl. tillhörande va-ledningar) som är ett av de modernaste och
effektivaste i Sverige.

Krav på anläggning
Kapacitet:
Vattenverket ska kontinuerligt kunna producera 30 m3/h (motsvarande ca
8,3 l/s).
Dricksvattenkvalitet:
Vattenverket ska uppfylla kraven för tjänligt dricksvatten enligt SLV FS
2001:30.
Utöver det skall följande analysvärden avseende vattenkvalitetsparametrar
uppnås:
Specifika krav på dricksvattenkvalitet utöver krav i SLV FS 2001:30.

pH-värde
Turbiditet
Färgtal
Alkalinitet
CODMn
Kalcium
Magnesium

pH

FNU
mg/l Pt
mg/l
mg/l
mg/l
mg/l

Mättnads-pH eller max
pH=8,6 ±0,15*

≤ 0,2
≤5
≥ 80
≤1
≥ 25
≥2
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Krav på tillgänglighet:
Vattenreningsanläggningen skall ha 99,9% tillgänglighet med full funktion
och uppfyllda vattenkvalitetskrav. Driftavbrott får ej vara längre än 6
timmar.
Krav på bemanning av processoperatör:
Anläggningen skall vara helautomatisk och endast kräva tillsyn (1
ggr/vecka) samt närvaro vid påfyllning av kemikalier. Vid tvätt av
membran skall dock driftpersonal närvara för initiering och övervakning
av de olika faserna i tvättprocessen.
Anläggningen är vidare energieffektiv, då solceller som är monterade på
taket, levererar elström till pumpar, membran mm året runt. Detta sker
främst sommartid då vattenproduktionen är som störst.

Krav projektekonomi
Projektet skall hålla sig inom avsatt budget vad gäller ekonomin.

Tidplan
Nya vattenverket skall leverera vatten till Fårösund och Bungenäs senast
midsommar 2015
Tid

Arbetet med ny vattenförsörjning till Fårösund och Bungenäs påbörjades
redan 1997 och avslutades 2015. Detta Projekt utfördes inom gällande
tidsramar och ett nytt vattenverk (inkl. va-ledningar) stod klart till
midsommarn 2015 som levererade dricksvatten till de boende i Fårösund
och Bungenäs.

Analys av
avvikelser

Tilläggsbeställningar ”Piggrensningsbrunn” från SBF (projektägare) fanns
ej med i ursprunglig budget. Detta medförde ett överskridande av budget
med -371 Tkr.

Rekommendationer framåt från projektledaren

Stora projekt som detta kräver stora insatser av beställarens projektledning. Projektledningen
skall ha möjlighet att arbeta 100 % i projektet för att kunna bemöta kraven från
beställare/entreprenörer avseende budget, beställningar, tekniska ställda krav, uppföljning av
tidsplaner mm.
Arbeten som utförs i egen-regi skall behandlas lika som entreprenörer vad gäller budget,
beställningar, fakturering, ekonomi mm.

Överlämning
Hantering av
dokumentation

Relationsritningar samt drift- och skötselinstruktioner överlämnat till VAavdelningen via pärmar och USB-minne.
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Punkter som
återstår att göra

Kontroll av punkter vid utförd garantibesiktning .

Efterkalkyler

Inga framtagna kalkyler finns i dagsläget.

Uppföljningar
som ska
genomföras

Garantibesiktning på övriga entreprenader.

Erfarenhetsåterföring

Budgeteringsarbetet för projekt, som löper över flera år, måste kvalitetssäkras i samband med
kompletteringsbudget, omdisponeringar, grundbudgetar mm. Här är det stor risk att det blir
fel då många personer är iblandad i denna process
Vid byte av projektledare (ex. projektledaren slutar) under pågående projekt, måste det finnas
en rutin för hur överföringen går till. Annars är risken stor att viktig information försvinner.
Under slutfasen av projektet kom projektägaren med order om en utökning av entreprenaden
med en piggrensningsbrunn. Beställningar i ett sent skede påverkar entreprenadkostnaden
betydligt mer än om åtgärden var med från början eftersom konkurrensen försvinner i sådant
skede av entreprenaden.

Slutrapport framtagen av:
Projektledare

Tommy Grönström

Datum

2017-08-25

Slutrapport godkänd av:
Avdelningschef/Förvaltningschef

Torbjörn Ihse/Patric Ramberg

Datum

2017-08-25
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/318
19 oktober 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Slutredovisning sporthallen
Förslag till beslut

•

Slutredovisning avseende sporthallen i Visby godkänns.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen fattade beslut (2010-10-28 § 222) om att bygga en idrottshall inom
idrottsområdet på Visborg.
I direktivet för stadsbyggnad inom Visborgsområdet fastslog regionstyrelsen att
placeringen har prövats och godkänts av kommunstyrelsen varefter Tekniska
nämnden har tillförts resurser för genomförandet av projektet. (RS 2011-02-17 § 49)
Ett lokalprogram för sporthall för idrott arbetades fram och godkändes av kultur och
fritidsnämnden. KFN 2011-12-20 § 150.
Tekniska nämnden fick i uppdrag att projektera för att bygga ”en flexibel, yteffektiv,
energisnål, tillgänglig och miljövänlig sporthall för idrottens och regionens behov”.
Projektet har genomförts i samarbetsformen partnering och där entreprenören åtar
sig att för beställarens räkning på totalentreprenad projektera och utföra nybyggnad
av sporthall. Entreprenören ersätts för sitt arbete på löpande räkning enligt
självkostnadsprincipen med incitaments konstruktion.
Slutbesiktning utfördes 2015-09-28 och byggnaden överlämnades till kultur- och
fritidsförvaltningen 2015-10-01.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker slutredovisning avseende sporthall och att
rapport godkänns.
Beslutsunderlag

TN § 216

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

TN § 216

Slutrapport Sporthall Visborg, Visborg 1:9

TN 2013/399
TN AU § 161

Tekniska nämndens beslut

Slutrapporten godkänns och överlämnas till regionstyrelsen.

Sammanfattning

Idrottsrörelsen saknade tidigare en sporthall som uppfyllde ställda krav för elitidrott.
Detta föranledde kommunstyrelsen att fatta ett beslut att bygga en idrottshall centralt
inom idrottsområdet på Visborg 2010-10-28 § 222.
I direktivet för stadsbyggnad inom Visborgsområdet fastslog regionstyrelsen att
placeringen har prövats och godkänts av kommunstyrelsen varefter Tekniska
nämnden har tillförts resurser för genomförandet av projektet. RS 2011-02-17 § 49
Ett lokalprogram för sporthall för idrott arbetades fram och godkändes av kultur och
fritidsnämnden. KFN 2011-12-20 § 150.
Tekniska nämnden fastställde det markområde som skulle ingå i sporthallsprojektet
och gav TKF i uppdrag upphandla en partner. TN 2013-01-31 § 8.
Bedömning

Arbetsutskottets beslut
Arbetsutskottet överlämnar ärendet till tekniska nämnden utan eget yttrande.
En ny skrivelse kommer i kallelsen till tekniska nämnden 2017-09-20.
Beslutsunderlag

Slutrapport 2017-09-07.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av förvaltningschef Patric Ramberg.
Skickas till
Regionstyrelsen

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Teknikförvaltningen

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen

Slutrapport
Projekt
10572. Nybyggnad Sporthall Visborg TN 2013/399
Projektägare
Tekniska nämnden
Beställare
Kommunstyrelsen, 2010-08-26 § 188
Projektstyrgrupp
Patric Ramberg TKF, ordf
Maria Modig KFF
Ethel Forsberg SBF
Bengt Kristiansson TKF
Referensgrupp politiker
TN au: Tommy Gardell ordf, Mattias Swartling, Anna Hrdlicka, Bengt Wickman,
Bodil Rosengren.
KFN: Hanna Lenholm, Roger Wärn
Projektorganisation
Alf $ Johansson, projektledare och fackansvarig Bygg
Louise Nilsson, fackansvarig Vvs
Allan Jacobsson, fackansvarig El
Sivert Persson, fackansvarig Mark
Organisation externa parter

Konsulter

Arkitekt:
Konstruktion:
VVs:
El:
Mark:

Visby Arkitektgrupp, Visby
PentaCon AB, Visby
ÅF Infrastructure AB, Stockholm
K-Konsult Elmiljö AB, Visby
UTE Arkitekter AB, Visby

Entreprenörer
Totalentreprenör: Peab Sverige AB, Visby
Ventilaion :
Gardells Plåtslageri AB, Visby
Vs:
Värme & Sanitet AB, Visby
Bakgrund och syfte
El och larm
Caverion Sverige AB, Visby
Mark:
Väg & Byggnadsgrus AB, Hemse

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Bakgrund och syfte
Idrottsrörelsen saknade tidigare en sporthall som uppfyllde ställda krav för elitidrott. Detta föranledde
kommunstyrelsen att fatta ett beslut att bygga en idrottshall centralt inom idrottsområdet på Visborg
2010-10-28 § 222.
I direktivet för stadsbyggnad inom Visborgsområdet fastslog regionstyrelsen att placeringen har prövats och godkänts av kommunstyrelsen varefter Tekniska nämnden har tillförts resurser för genomförandet av projektet. RS 2011-02-17 § 49
Regionstyrelsen fattade 2012-06-19 § 193 beslutet att sporthallen skall placeras i ett nordligt läge av
planförslaget för idrottsområdet och att angöring skall ske söderifrån.
Ett lokalprogram för sporthall för idrott arbetades fram och godkändes av kultur och fritidsnämnden.
KFN 2011-12-20 § 150.
Tekniska nämnden fastställde det markområde som skulle ingå i sporthallsprojektet och gav TKF i
uppdrag upphandla en partner. TN 2013-01-31 § 8.

Projektmål
Att bygga en flexibel, yteffektiv, energisnål, tillgänglig och miljövänlig sporthall för drottens/regionens
behov och där målsättningen har varit att få byggnaden miljöklassad Guld enligt Miljöbyggnad.
Tillvägagångssätt
Projektet skall genomföras i samarbetsformen partnering och där entreprenören åtar sig att för beställarens räkning på totalentreprenad projektera och utföra nybyggnad av sporthall. Entreprenören ersätts för sitt arbete på löpande räkning enligt självkostnadsprincipen med incitaments konstruktion.
Kontraktssumman fastställdes i upphandlingsprotokollet i samband med beställningen och rubriceras
riktpris. Riktpriset består dels i en fast del dels i en rörlig del.
Den rörliga delen utgör en kalkyl över entreprenörens verifierade självkostnader för att utföra entreprenaden exklusive kostnadsslag som täcks av fast del, som parterna enas om skall gälla vid beställning
och som rubriceras riktkostnad (avtalad riktkostnad). Därmed avses ren självkostnad utan något
påslag för entreprenörarvode i något led och med beaktande av samtliga rabatter entreprenören kunnat tillgodoräkna sig vid materialinköp m.m. på entreprenaden som skall gottskrivas beställaren.
Den fasta delen skall fastställas till ett belopp som exklusive moms motsvarar det procentpåslag på
rörlig del/riktkostnad som entreprenören offererat i sitt anbud, vilket är 6,6%, och som sedan fastställs till belopp i upphandlingsprotokollet.
Sedan entreprenaden färdigställts och alla besiktningsanmärkningar avhjälpts har en slutavräkning ägt
rum. I slutavräkningen redovisas entreprenadens slutliga självkostnad jämfört med avtalad riktkostnad.
Om slutlig självkostnad underskrider avtalad riktkostnad (med de justeringar som avtalats) skall en
bonus utgå till entreprenören. Bonusen skall uppgå till belopp som motsvarar 20 procent av det belopp med vilket slutlig självkostnad underskridit avtalad riktkostnad. Om slutlig självkostnad istället
överskrider avtalad riktkostnad skall entreprenören istället få en bot. Boten består i att entreprenören
endast tillerkänns 80 procent i ersättning av den del av slutlig självkostnad som överskrider avtalad
riktkostnad.
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Ekonomi

(kr och timmar)

Investeringsbudget

KR

Tid (tim)

93 000 000

Total utgift

101 003 200

• Skillnad budget
och investeringsutgift

- 8 003 200

Kommentar

Budgeten framtagen till budgetberedning november 2010

• Avvikelser
Index

-1 705 000

Index fr o m jan 2014 enl Entreprenadindex E 84

• Avvikelser
Kostnadsökn.
från riktkostnadskalkyl till slutlig
kostnad

-1 300 000

Utökad utrustning för media-anläggning (data, ljud, ljus & mediakub)
Kostnadsuppskattning var för låg satt
till färdigställande.

-1 300 000

Restaurang (från kafeteria till tillagningskök och utökning inredning i restaurangdel). Kostnadsuppskattning var
för låg satt till färdigställande.

-1 300 000

Miljöbyggnad (certifierad Guld). Detta
kom efter budget satt. Hänvisning Styrgruppsmöte 9.5.3.

-700 000

Utökad el-entreprenad med bl a belysning av Idrottsvägen , väsentligt större
omfattning av kraft och belysning till
restaurang och installationer för mediatekniken i hela hallen.

-900 000
-200 000

-598 200

• Totalt

Utökad projektering(större omfattning
p.g.a. ovan)
Utökad skyltning för utvidgad till-gänglighet och användbarhet för personer
med funktionsnedsättning, samt samordning med handikapporg. Allt i enlighet med föreskrifterna i
” Bygg ikapp”
Tidsförlängning p.g.a. sena beslut och
beställning avseende ombyggnad för
O`learys.

-8 003 200

•
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Resultat och analys
• Måluppfyllelse

Efter godkänd slutbesiktning med undantag av belysningen i hallen konstaterades
att hallen fått mycket beröm av de aktiva och publiken. Bl.a. har Svenska basketbollsförbundet U 20 lag och Svenska Innebandylandslaget under hösten haft ett
veckolångt träningsläger förlagt till hallen.
Flera nationella förbund jobbar idag på att förlägga tävlingar i hallen.
ICA Maxi Arena blev i november 2016 nominerad av Sport & Affärer, i konkurrens med Partille Arena och IFU Arena, till 2016 års idrottsarena. Dessvärre
räckte det inte hela vägen fram.
Med sin stabila konstruktion och förstärkning för upphängning av ljud- och ljusarrangemang i takkonstruktionen kan hallen utnyttjas mera till mässor, idrottsgalor och andra evenemang.

• Tid

Slutbesiktning var planerad till 2015-05-15 men en förskjutning på ca 4 mån av
den fastställda tidsplanen skedde på grund av tilläggsbeställningarna från KFF
och SBF, avseende restaurangdelen, loger, lokalgata och gång- och cykelväg.
Slutbesiktning utfördes 2015-09-28 och byggnaden överlämnades till KFF
2015-10-01.

• Analys av avvikelser

Tilläggsbeställningar från KFF och SBF fanns ej med i ursprunglig budget.

Rekommendationer framåt från projektledaren
Partnering är en modell för genomförande av entreprenader som är inriktad på samverkan mellan beställare och entreprenör och är ett välfungerande arbetssätt när projekten är av större storlek. I partnering-projekt är det ett skallkrav att entreprenörens organisation är väl insatt i arbetssättet. Viktigt är
också att samarbetet fungerar fullt ut mellan entreprenör och beställare och att ”vi-känslan” infinner
sig redan från början och bibehålls under hela projektet.
Vid denna typ projekt krävs stor insats av beställarens projektledning. Projektledningen skall ha möjlighet att arbeta 100 % i projektet för att kunna bemöta kraven från entreprenörerna avseende de tekniska ställda kraven och uppföljning av tidplanen och ekonomin.
I denna entreprenad framskred projektet helt enligt planerna med ett gott samarbete tills dess att entreprenören upptäcker i slutet av projektet, vid den ekonomiska avstämningen, att deras kalkyler inte
håller utan börjar då begära riktkostnadsökning för att höja sitt arvode och därmed sin vinst. I och
med dessa krav så försvårades samverkan avsevärt och ”vi-känslan” om partnering i projektet försvann.
Överlämning
• Hantering av
dokumentation

Relationsritningar samt drift- och skötselinstruktioner överlämnat till Fastighetsförvaltningsavdelningen via pärmar och USB-minne.

• Punkter som
återstår att göra

Åtgärder kring belysningsarmaturer i halldelen.

• Efterkalkyler

Inga framtagna kalkyler finns i dagsläget.

• Uppföljningar
som ska genomföras

Belysningen kommer att följas upp under garantitiden. Leverantören har vid två
tillfällen varit på plats för att åtgärda fel och brister. Förlängd garantitid kommer
att begäras, med 2 år, vid garantitidens utgång i sept 2017.
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Arbete med återställning efter Oleary´s konkurs kommer att ske under våren
2017.
Fullföljning av miljökraven för att uppnå Miljöbyggnad Guld fortsätter under
2017.
Erfarenhetsåterföring
Under slutfasen av projektet kom KFF med förfrågan om en utökning av entreprenaden med ytterligare förbättring av ljud- och ljusinstallationen, inköp av sportutrustning samt anordnande av loger och
en restaurang i cafédelen för extern uthyrning.
De föreslagna åtgärderna presenterades för Projektstyrgruppen vid möte 2015-03-18 pkt 12. 2. 2.
Konstateras att det inte är optimalt att utöka entreprenaden i sådant sent skede med avseende på tid
och ekonomi. Stort utredningsarbete som ger klarhet i omfattning både vad det gäller tid, ekonomi
och konsekvens på övrigt i projektet, måste utföras vid dessa tillfällen. Beställningar i ett sent skede
påverkar entreprenadkostnaden betydligt mer än om åtgärden var med från början eftersom konkurrensen försvinner i sådant skede av entreprenaden.
Framtagna kostnadsuppskattning på utökning av entreprenaden fick stressas fram och togs fram på
snabbskisser.
Utförande av gång- och cykelvägen, samt lokalgatan kändes mer naturligt att utföra eftersom maskinresurserna fanns tillgängliga inom projektet.

Övrigt

_
Slutrapport framtagen av:
Projektledare

Alf $ Johansson

Datum

2017-03-13

Slutrapport godkänd av:
Avdelningschef/Förvaltningschef

Torbjörn Ihse/Patric Ramberg

Datum

2017-09-08
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

RS 2017/319
23 oktober 2017

Niclas Ohlander

Regionstyrelsen

Tilläggsanslag för sporthallen på Visborg,1:9
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden medges tilläggsanslag på 8 003 200 kronor för sporthallen
Visborg.

•

Medel anvisas genom regionens eget kapital.

Sammanfattning

Totala investeringsutgifterna för nybyggnation av sporthallen vid Visborg uppgår till
totalt 101 003 200 kr.
Totala budgeten uppgick till 93 000 000 kr, vilket medför ett underskott
motsvarande 8 003 200 kr.
Förklaringen till budgetavvikelsen beror på att investeringsanslag inte har
indexuppräknats. Under investeringens genomförandeperiod 2014-2015 har
entreprenadindex ökat med 3,6 % vilket motsvarar 1 705 000 kr.
Resterande budgetavvikelse på 6 298 200 kr hänförs till merkostnader för i synnerhet
utökad media, restaurang och miljöbyggnad.
Tekniska nämnden hemställer om tilläggsanslag motsvarande underskott på
8 003 200 kr hos regionstyrelsen.
Bedömning

Regionstyrelseförvaltningen tillstyrker att tilläggsanslag medges enligt tekniska
nämndens förslag
Beslutsunderlag

TN § 217

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
Regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden, regionstyrelseförvaltningen, ekonomi
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Protokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

TN § 217

Tilläggsanslag Sporthall Visborg, Visborg 1:9

TN 2013/399
TN AU § 162

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden hemställer hos regionfullmäktige om tilläggsanslag med 8 003 200
kr för investeringar vid sporthallen vid Visborg.
Finansiering sker genom disponering av eget kapital.

Sammanfattning

De totala investeringsutgifterna för nybyggnation av sporthallen vid Visborg uppgår
till totalt 101 003 200 kr. Den totala budgeten uppgår till totalt 93 000 000 kr, vilket
innebär ett budgetunderskott med 8 003 200 kr. Förklaringen till budgetavvikelsen
beror på att investeringsanslag inte har indexuppräknats. Under investeringens
genomförandeperiod 2014-2015 har entreprenadindex ökat med 3,6 % vilket
motsvarar 1 705 000 kr.
Resterande budgetavvikelse på 6 298 200 kr hänförs till merkostnader för i synnerhet
utökad media, restaurang och miljöbyggnad.
I nedanstående tabell redovisas investeringsutgifterna för uppförandet av sporthallen
i Visby:
Årtal
2011
2012
2013
2014
2015
Total

Investeringsutgifter, tkr
241,8
987,0
1 712,1
61 128,5
36 933,8
101 003,2

Budget, tkr
5000,0
25 000,0
0
41 000,0
22 000,0
93 000,0

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag behövs med 8 003 200 kr.
Bedömning

Övriga investeringar
Utöver ovanstående investeringsutgifter för byggnationen av sporthallen så har
Kultur och fritidsnämnden haft investeringsutgifter på inventarier med totalt
3 948 200 kr. Anläggning av gång- och cykelväg har skett med totalt 1 400 000 kr.
Anläggning av lokalgata och parkmark har skett med totala utgifter på 1 277 400 kr.
Arbetsutskottets beslut
Tekniska nämnden hemställer hos regionfullmäktige om tilläggsanslag med 8 003 200
kr för investeringar vid sporthallen vid Visborg.
Finansiering sker genom disponering av eget kapital.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-09-07
Slutredovisning 2017-09-07
Skickas till
Niclas Ohlander, RSF

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

TN 2013/399
7 september 2017

Torbjörn Ihse

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag för nybyggnad av sporthall Visborg
Förslag till beslut

Tekniska nämnden hemställer hos regionfullmäktige om tilläggsanslag med
8 003 200 kr för investeringar vid sporthallen vid Visborg.
• Finansiering sker genom disponering av eget kapital.
•

Sammanfattning

Idrottsrörelsen saknade tidigare en sporthall som uppfyllde ställda krav för elitidrott.
Detta föranledde kommunstyrelsen att fatta ett beslut att bygga en idrottshall centralt
inom idrottsområdet på Visborg 2010-10-28 § 222.
I direktivet för stadsbyggnad inom Visborgsområdet fastslog regionstyrelsen att
placeringen har prövats och godkänts av kommunstyrelsen varefter Tekniska
nämnden har tillförts resurser för genomförandet av projektet. RS 2011-02-17 § 49
Ett lokalprogram för sporthall för idrott arbetades fram och godkändes av kultur och
fritidsnämnden. KFN 2011-12-20 § 150.
Tekniska nämnden fastställde det markområde som skulle ingå i sporthallsprojektet
och gav TKF i uppdrag upphandla en partner. TN 2013-01-31 § 8.
Bedömning

De totala investeringsutgifterna för nybyggnation av sporthallen vid Visborg uppgår
till totalt 101 003 200 kr. Den totala budgeten uppgår till totalt 93 000 000 kr, vilket
innebär ett budgetunderskott med 8 003 200 kr. Förklaringen till budgetavvikelsen
beror på att investeringsanslag inte har indexuppräknats. Under investeringens
genomförandeperiod 2014-2015 har entreprenadindex ökat med 3,6 % vilket
motsvarar 1 705 000 kr.
Resterande budgetavvikelse på 6 298 200 kr hänförs till merkostnader för i synnerhet
utökad media, restaurang och miljöbyggnad.
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Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2013/399

I nedanstående tabell redovisas investeringsutgifterna för uppförandet av sporthallen
i Visby:
Årtal
2011
2012
2013
2014
2015
Total

Investeringsutgifter, tkr
241,8
987,0
1 712,1
61 128,5
36 933,8
101 003,2

Budget, tkr
5000,0
25 000,0
0
41 000,0
22 000,0
93 000,0

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag behövs med 8 003 200 kr.
Övriga investeringar

Utöver ovanstående investeringsutgifter för byggnationen av sporthallen så har
Kultur och fritidsnämnden haft investeringsutgifter på inventarier med totalt
3 948 200 kr. Anläggning av gång- och cykelväg har skett med totalt 1 400 000 kr.
Anläggning av lokalgata och parkmark har skett med totala utgifter på 1 277 400 kr.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-09-07
Slutredovisning 2017-09-07

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Niclas Ohlander, RSF
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Tjänsteskrivelse

Regionstyrelseförvaltningen

Ärende RS 2016/636
4 oktober 2017

Per-Eric Edlund

Regionstyrelsen

Motion – Apotek på Korpen
Förslag till beslut

•

Motionen anses besvarad med regionstyrelseförvaltningens skrivelse. Region
Gotland ser positivt på förslaget med ett apotek inom fastigheten Korpen 5.
Region Gotland har dock inga lediga ytor/lokaler för närvarande

Sammanfattning

Anna Hrdlicka (M) har inkommit med en motion angående apotek på fastigheten
Korpen 5. Ett tidigare medborgarförslag gällande apotek på Korpen 5 har ställts till
hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN 2016/223). Medborgarförslaget besvarades med
att nämnden såg positivt på förslaget med ett apotek vid Korpen. Region Gotland
har dock ingen möjlighet att bedriva apotek enligt gällande lagstiftning.
I denna motion görs följande yrkanden:
• Att Region Gotland undersöker om/var på Korpen det kan göras plats för
att etablera ett Apotek.
• Att Region Gotland undersöker om det finns något intresse från
apoteksvärden att etablera sig på Korpen.
Bedömning
Att Region Gotland undersöker om/var på Korpen det kan göras plats för att etablera
ett Apotek

I dagsläget nyttjas samtliga ytor/lokaler i hus 01 och 08, det som brukar kallas för
Korpen som ligger på fastigheten Korpen 5. Det finns en efterfrågan från regionens
förvaltningar om att nyttja mer ytor/lokaler. Det finns ingen plats för en etablering
för ett apotek idag. Erfarenheten från tidigare etableringar visar att externa företag
ser det som mycket viktig var lokalen är placerad och besöksflöden. Sannolikt är
entréområden mest intressant.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende RS 2016/636

Att Region Gotland undersöker om det finns något intresse från apoteksvärlden att
etablera sig på Korpen.

Regionstyrelseförvaltningen delar TN och HSN bedömning och ser det som ett
andra steg att undersöka intresset för en etablering när och om det uppstår lediga
ytor/lokaler.
Beslutsunderlag

Motion 2016-09-26
Hälso- och sjukvårdsnämnden 2017-09-20, § 411
Tekniska nämnden 2017-09-20, § 220

Regionstyrelseförvaltningen

Peter Lindvall
regiondirektör
Skickas till
Tekniska nämnden
Hälso- och sjukvårdsnämnden
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Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

HSN § 411

RS Remiss - Motion. Apotek på Korpen

HSN 2017/295
HSN-AU § 418

Hälso- och sjukvårdsnämndens förslag till regionstyrelsen

• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att anse motionen
besvarad med att nämnden ser positivt på förslaget med ett apotek vid Korpen.
Region Gotland har dock inga lediga ytor/lokaler för närvarande.

Sammanfattning

En motion angående apotek på Korpen 5 från Anna Hrdlicka (M) har skickats till
både tekniska nämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden på remiss. Ett tidigare
medborgarförslag gällande apotek på Korpen 5 har ställts till hälso- och
sjukvårdsnämnden (HSN 2016/223). Medborgarförslaget besvarades med att
nämnden såg positivt på förslaget med ett apotek vid Korpen. Region Gotland har
dock ingen möjlighet att bedriva apotek enligt gällande lagstiftning.
I motionen görs följande yrkanden:
• Att Region Gotland undersöker om/var på Korpen det kan göras plats för att
etablera ett Apotek.
• Att Region Gotland undersöker om det finns något intresse från apoteksvärlden
att etablera sig på Korpen.
Bedömning

Att Region Gotland undersöker om/var på Korpen det kan göras plats för att etablera ett Apotek
I dagsläget nyttjas samtliga ytor/lokaler i hus 01 och 08, det som brukar kallas för
Korpen som ligger på fastigheten Korpen 5. Det finns en efterfrågan från regionens
förvaltningar om att nyttja mer ytor/lokaler. Det finns ingen plats för en etablering
för ett apotek idag. Erfarenheten från tidigare etableringar visar att externa företag
ser det som mycket viktigt var lokalen är placerad och besöksflöden. Sannolikt är
entréområden mest intressant.
Att Region Gotland undersöker om det finns något intresse från apoteksvärlden att etablera sig på
Korpen
Förvaltningen ser det som ett andra steg att undersöka intresset för en etablering när
och om det uppstår lediga ytor/lokaler.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 19 juni 2017
Ärendets behandling under mötet

Maria Dalemar, hälso- och sjukvårdsdirektör, föredrar ärendet.
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till arbetsutskottets förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokoll

Hälso- och sjukvårdsnämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

Bakgrund HSN-AU § 418
Yrkande
Ordföranden Stefaan De Maecker (MP) yrkar bifall till förvaltningens förslag till beslut.
Ordföranden finner bifall till yrkandet.
Arbetsutskottets förslag till beslut
• Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att anse motionen
besvarad med att nämnden ser positivt på förslaget med ett apotek vid Korpen.
Region Gotland har dock inga lediga ytor/lokaler för närvarande.
Skickas till
Regionfullmäktige

Justerande

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tjänsteskrivelse

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

HSN 2017/295
19 juni 2017

Kajsa Holmström
Lokalstrateg

Hälso- och sjukvårdsnämnden

RS remiss - Motion. Apotek på Korpen
Förslag till beslut

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår regionfullmäktige att anse motionen
besvarad med att nämnden ser positivt på förslaget med ett apotek vid Korpen.
Region Gotland har dock inga lediga ytor/lokaler för närvarande.

Ärendebeskrivning

En motion angående apotek på Korpen 5 från Anna Hrdlicka (M) har skickats till
både tekniska nämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden på remiss. Ett tidigare
medborgarförslag gällande apotek på Korpen 5 har ställts till hälso- och
sjukvårdsnämnden (HSN 2016/223). Medborgarförslaget besvarades med att
nämnden såg positivt på förslaget med ett apotek vid Korpen. Region Gotland har
dock ingen möjlighet att bedriva apotek enligt gällande lagstiftning.
I denna motion görs följande yrkanden:
• Att Region Gotland undersöker om/var på Korpen det kan göras plats för
att etablera ett Apotek.
• Att Region Gotland undersöker om det finns något intresse från
apoteksvärden att etablera sig på Korpen.
Bedömning
Att Region Gotland undersöker om/var på Korpen det kan göras plats för att etablera
ett Apotek

I dagsläget nyttjas samtliga ytor/lokaler i hus 01 och 08, det som brukar kallas för
Korpen som ligger på fastigheten Korpen 5. Det finns en efterfrågan från regionens
förvaltningar om att nyttja mer ytor/lokaler. Det finns ingen plats för en etablering
för ett apotek idag. Erfarenheten från tidigare etableringar visar att externa företag
ser det som mycket viktigt var lokalen är placerad och besöksflöden. Sannolikt är
entréområden mest intressant.
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Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
HSN 2017/295

Att Region Gotland undersöker om det finns något intresse från apoteksvärden att
etablera sig på Korpen

Förvaltningen ser det som ett andra steg att undersöka intresset för en etablering när
och om det uppstår lediga ytor/lokaler.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 19 juni 2017
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Maria Dalemar
Hälso- och sjukvårdsdirektör
Skickas till
Regionfullmäktige
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Protokollsutdrag

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

TN § 220

RS remiss - Motion. Apotek på Korpen

TN 2017/1632
TN AU § 165

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med att
nämnden ser positivt på förslaget med ett apotek vid Korpen. Region Gotland
har dock inga lediga ytor/lokaler för närvarande.

Sammanfattning

En motion angående apotek på Korpen 5 från Anna Hrdlicka, nya moderaterna
Gotland, har skickats till både tekniska nämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden
på remiss. Ett tidigare medborgarförslag gällande apotek på Korpen 5 har ställts till
hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN 2016/223). Medborgarförslaget besvarades med
att nämnden såg positivt på förslaget med ett apotek vid Korpen. Region Gotland
har dock ingen möjlighet att bedriva apotek enligt gällande lagstiftning.
I denna motion görs följande yrkanden:
Att Region Gotland undersöker om/var på Korpen det kan göras plats för att
etablera ett Apotek.
Att Region Gotland undersöker om det finns något intresse från apoteksvärden att
etablera sig på Korpen.
Bedömning

I dagsläget nyttjas samtliga ytor/lokaler i hus 01 och 08, det som brukar kallas för
Korpen som ligger på fastigheten Korpen 5. Det finns en efterfrågan från regionens
förvaltningar om att nyttja mer ytor/lokaler. Det finns ingen plats för en etablering
för ett apotek idag. Erfarenheten från tidigare etableringar visar att externa företag
ser det som mycket viktig var lokalen är placerad och besöksflöden. Sannolikt är
entréområden mest intressant.
Förvaltningen ser det som ett andra steg att undersöka intresset för en etablering när
och om det uppstår lediga ytor/lokaler.
Arbetsutskottets beslut
Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med att
nämnden ser positivt på förslaget med ett apotek vid Korpen. Region Gotland har
dock inga lediga ytor/lokaler för närvarande.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-06-19
Skickas till
Regionstyrelsen
Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Tekniska nämnden
Sammanträdesdatum 2017-09-20

Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Protokollsutdrag

Tjänsteskrivelse

Teknikförvaltningen

Ärende TN 2017/1632

Björn Sandqvist
Avdchef

19 juni 2017

Tekniska nämnden

RS remiss - Motion. Apotek på Korpen 5
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden föreslår regionfullmäktige att motionen anses besvarad med
att nämnden ser positivt på förslaget med ett apotek vid Korpen. Region Gotland
har dock inga lediga ytor/lokaler för närvarande

Ärendebeskrivning

En motion angående apotek på Korpen 5 från Anna Hrdlicka, nya moderaterna
Gotland, har skickats till både tekniska nämnden och hälso- och sjukvårdsnämnden
på remiss. Ett tidigare medborgarförslag gällande apotek på Korpen 5 har ställts till
hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN 2016/223). Medborgarförslaget besvarades med
att nämnden såg positivt på förslaget med ett apotek vid Korpen. Region Gotland
har dock ingen möjlighet att bedriva apotek enligt gällande lagstiftning.
I denna motion görs följande yrkanden:
• Att Region Gotland undersöker om/var på Korpen det kan göras plats för
att etablera ett Apotek.
• Att Region Gotland undersöker om det finns något intresse från
apoteksvärden att etablera sig på Korpen.
Bedömning
Att Region Gotland undersöker om/var på Korpen det kan göras plats för att etablera
ett Apotek

I dagsläget nyttjas samtliga ytor/lokaler i hus 01 och 08, det som brukar kallas för
Korpen som ligger på fastigheten Korpen 5. Det finns en efterfrågan från regionens
förvaltningar om att nyttja mer ytor/lokaler. Det finns ingen plats för en etablering
för ett apotek idag. Erfarenheten från tidigare etableringar visar att externa företag
ser det som mycket viktig var lokalen är placerad och besöksflöden. Sannolikt är
entréområden mest intressant.
Att Region Gotland undersöker om det finns något intresse från apoteksvärden att
etablera sig på Korpen.

Förvaltningen ser det som ett andra steg att undersöka intresset för en etablering när
och om det uppstår lediga ytor/lokaler.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1632
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse daterad 19 juni 2017
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

Skickas till
Regionstyrelsen
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Anteckningar

Regionstyrelseförvaltningen

2017-10-01

Diskussionsunderlag politisk styrning Kultur- och fritid
Med anledning av den förändrade ansvarsfördelningen rörande kultur och fritidsverksamheten från årsskiftet ges regionstyrelsen ett utökat uppdrag jämfört med idag. Detta
underlag syftar till att ge underlag för en politisk dialog kring möjliga alternativ för den
framtida politiska styrningen av kultur- och fritidsfrågorna i Region Gotland.
Befintlig styrning och struktur
Dagens kultur- och fritidsnämnd har 9 ordinarie ledamöter och 9 ersättare.
Enligt nuvarande delegationsordning har tjänstemän delegation på 50 000 kr gällande stöd
och bidrag, allt annat beslutas i nämnd.
Laglig grund
Enligt kommunallagens 6 kapitel gäller
• 20 § Fullmäktige får bestämma att en nämnd skall ha ett eller flera utskott. Om
fullmäktige inte har bestämt något om utskott, får nämnden själv bestämma att utskott
skall finnas.
• 21 § Av 33 § framgår att en nämnds beslutanderätt får delegeras till ett utskott. Ett
utskott kan också ha till uppgift att bereda nämndens ärenden.
• 22 § En nämnd skall välja utskott bland ledamöterna och ersättarna i nämnden. Därvid
skall föreskrifterna i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt tillämpas. En nämnd
får i övrigt tillsätta de nämndberedningar som behövs.
• 33 § En nämnd får uppdra åt ett utskott, åt en ledamot eller ersättare eller åt en anställd
hos kommunen eller landstinget att besluta på nämndens vägnar i ett visst ärende eller
en viss grupp av ärenden, dock inte i de fall som avses i 34 §. En gemensam nämnd får
även under samma förutsättningar uppdra åt en anställd i någon av de samverkande
kommunerna eller landstingen att besluta på nämndens vägnar. Lag (1997:550).
• 34 § I följande slag av ärenden får beslutanderätten inte delegeras:
1. ärenden som avser verksamhetens mål, inriktning, omfattning eller kvalitet,
2. framställningar eller yttranden till fullmäktige liksom yttranden med anledning av att
beslut av nämnden i dess helhet eller av fullmäktige har överklagats,
3. ärenden som rör myndighetsutövning mot enskilda, om de är av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt, och
4. vissa ärenden som anges i särskilda föreskrifter.
Tidigare utredning
I den utredning som genomfördes av Jan-Olof Henriksson under hösten 2016 till januari
2018 presenterades utdragen ur lagstiftningen enligt ovan med följande kommentar kring
politisk styrning:
”då krävs inte att ledamöterna är ordinarie eller ersättare i nämnden. Inte heller att
ledamöterna enbart är politiker. En kulturberedning skulle med fördel kunna innehålla såväl
politiker som cheftjänstemän och institutionschefer”
I den remisshantering som skedde efter den första utredningen framkom ett fåtal inspel
kring den politiska styrningen. Inläggen handlade om vikten av att se över mängden
ärenden som regionstyrelsen ska ta över samt förändrad nivå på delegation till tjänstemän.
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Regionstyrelseförvaltningen
Region Gotland

Framtida organisation
Kultur och fritidsfrågorna kommer efter årsskiftet att hanteras inom ramen för en ny
avdelning inom regionstyrelseförvaltningen. Det tvärgående samarbetet mellan
förvaltningens avdelningar är nödvändigt för en god helhet och detta blir nu än mer tydligt.
Samarbetet med avdelningarna regional utveckling och kommunikation är kanske de mest
avgörande.
Kultur- och fritidsfrågorna tenderar vara mycket publika då de rör en mängd människors
vardag och är greppbara/igenkännande. Under åren har både politiker från kultur- och
fritidsnämnden och regionstyrelsen samarbetat i frågor som även har en regional
utvecklingskaraktär. Till exempel kan nämnas tillgången till bad, arvet efter Ingmar
Bergman, Roma Kungsgård, ishallar och andra idrottsanläggningar.
Alternativ framtida politisk ordning
• Del i befintlig struktur
Hanteringen av kultur- och fritidsfrågorna kan ske som en del i dagens befintliga
struktur. Då bildas ett sammanhang med de ärenden kring regional utveckling och
koncernstyrning som idag hanteras i ärendeberedningsprocessen.
Om alla frågor som idag hanteras av kultur- och fritidsnämnden ska hanteras av
regionstyrelsen innebär detta en ökad belastning som kan vara svår att hantera.
Ärendemängden kan begränsas genom en förändring av delegationsordningen. En
förändring av beloppsgränser tillsammans med en tydlig styrning kan ge denna
möjlighet.
• Utskott/Beredning
Ett alternativ är att skapa ett kultur- och fritidspolitiskt utskott, beredning eller annan
form av politiskt forum vid sidan av nuvarande struktur. Då behöver tydliggöras vilka
som skall ingå i utskottet, hur ofta utskottet ska träffas samt vilket mandat man har i
olika frågor.
Alternativet innebär en merkostnad i form av ersättning och arvode.
Som riktvärde för kostnadsberäkning kan noteras att dagens kultur- och fritidsnämnd, med nio
ledamöter och nio ersättare, kostar ca 613 000 kr för åtta möten. Ger ca 77 000 kr per möte.
• Utpekat ämnesansvar
För att öka kunskapen kring de specifika kultur- och fritidsfrågorna kan en politiker i
regionstyrelsen få ett mer utpekat ansvar. Detta för att avlasta regionstyrelsens
ordförande som annars kan belastas med många frågor från det omgivande samhället.
Detta alternativ kan också beaktas i flera frågor än kultur- och fritidsfrågorna.
Konsekvenser
Vid diskussionen kring möjlig politisk ordning framåt bör följande konsekvenser tas med i
beaktande.
- Ekonomi. Att avveckla nämnden var en del i den tänkta besparingen vid
nedläggning av nämnd och förvaltning.
- Balans mellan frågor. Att ha ett fördjupande organ i kultur- och fritidsfrågorna bör
balanseras med övriga intresseområden som kan behöva fördjupad kunskap.
- Ärendemängd. Regionstyrelsen måste ha möjlighet att på ett kvalitativt sätt kunna
hantera mängden ärenden.
- Delegation. För att hantera ärendemängden som skall behandlas politiskt.
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