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Följande beslut har tagits av förvaltningen med delegation under april månad 2021:
Avtal annan fakturamottagare för avfallsavgifter: 12 ärenden.
Beviljat gemensam avfallsbehållare: 5 bifall.
Beviljat uppehåll i sophämtning: 163 bifall, 1 avslag.
Beviljat uppehåll i slamtömning: 14 bifall.
Begagnande av offentlig plats för byggställning: 6 ärenden.
Begagnande av offentlig plats för uteservering: 15 ärenden.
Begagnande av offentlig plats övrigt: 5 ärenden.
Torgplats Stora torget: 24 tillstånd.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende vatten: 33 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende exploatering vatten: 5 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende avfall: 19 ärenden.
Yttrande över remiss från miljö- och byggnämnden avseende mark: 3 ärenden.
Yttrande över grannebrev från miljö- och byggnämnden: 23 ärenden.
Övriga markärenden: 6 ärenden.
VA-ändringsanmälan: 4 ärenden.
Ansökan om VA anslutning: 1 ärende.
Lokala trafikföreskrifter: 4 ärenden.
Dispens från trafikföreskrift: 1 ärende.
Transporttillstånd: 4 ärenden.
Nyttoparkeringskort: 4 bifall.
Grävtillstånd: 10 bifall, 7 avslag.
Beslut enligt §9 färdtjänstlagen: 24 bifall.
Färdtjänst: 23 bifall, 7 avslag.
Ledsagare färdtjänst: 12 bifall.
PRH Förare: 7 bifall, 3 avslag.
PRH passagerare: 1 bifall, 4 avslag.
Resekostnadsersättning vid sjukresor: 2 bifall, 1 avslag.
Fastighetsförvaltningen hyreskontrakt: 9 ärenden.
HR beslut angående personal: 8 ärenden.

Samtliga beslut fanns att tillgå i pärm på mötet.

Ärendenummer Information
2021/9

Teknikförvaltningen
Projektavdelningen

Datum 19 april 2021

TNau/TN Maj 2021

Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen Maj 2021
För Entreprenadprojekt > 68 pbb. samt, Enstaka konsultupphandlingar > 8 pbb. samt Konsultgrupp > 12pbb.
Ange datum för mötet då beslut skall tas och om det är TNAU eller TN som skall göra detta.
Rev

Typ av
upphandling

Verksamhet

FFU

Beslut i

Tid för beslut

Entreprenad

TKF

Höst 2021
(Feb 2021)

TN

Höst 2021
(Mars 2021)

Projekt- och byggledning

Ramavtal

TKF

TN

Entreprenadbesiktning

Ramavtal

TKF

Oklart
(Juni)
Oklart

Oklart
(Sept 2020)
Oklart

Ny entré reception IFO
Mariahemmet

Entreprenad

TKF

Feb 2021
(Dec 2020)

TNau

Maj 2021
(April 2021)

Ramavtal

TKF

Höst 2020
(April 2020)

TN

Oklart
(Juni 2020)

Entreprenad

TKF

Juni 2021
(Maj 2021)

TN

Sept 2021
(Juni 2021)

Ramavtal

TKF

Sommar
2020

TN

Sept 2021
(Maj 2021)

Entreprenad

TKF

TN

Entreprenad

TKF

April 2021
(Mar 2021)
Feb 2021

Juridiska tjänster

Ramavtal

TKF

Okt 2021

TNau/TN

Juni 2021
(Maj2021)
Sept 2021
(April 2021)
Feb 2022

Teknikområde dykarbeten

Ramavtal

TKF

Mars 2021

TN

Maj 2021

Teknikområde elarbeten
jour
Teknikområde
golvarbeten
Teknikområde kylarbeten

Ramavtal

TKF

Mars 2021

TN

Maj 2021

Ramavtal

TKF

Mars 2021

TN

Maj 2021

Ramavtal

TKF

Mars 2021

TN

Maj 2021

Teknikområde plåt- och
takarbeten
Teknikområde
smidesarbeten
Teknikområde styrarbeten

Ramavtal

TKF

Mars2021

TN

Maj 2021

Ramavtal

TKF

Mars 2021

TN

Maj 2021

Ramavtal

TKF

Mars 2021

TN

Maj 2021

Teknikområde ventilation

Ramavtal

TKF

Mars 2021

TN

Maj 2021

X

Konsulter storkök

Ramavtal

TKF

TN

Juni 2021

X

Konsulter VVS
projektering

Ramavtal

TKF

TN

Juni 2021

Ä

Projekt
Terra Nova skolan
ombyggnad kök

Drift/underhåll
högspänningsanl.
Ä

VA-ledningar Garda Ljugarn
Slamfordon

Ä

Ä

VA ledning Sanda
Stenhuse - Västergarn
Drift ÅVC Hemse

TNau el TN

TN
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Region Gotland

X

Konsulter VVS sakkunnig

Ramavtal

TKF

TN

Juni 2021

X

Konsulter projektering
gata/mark
Vägkantsklippning

Ramavtal

TKF

TN

Juni 2021

Tjänst

TKF

TN

Juni 2021

Generalkonsult

TKF

Maj 2021

TN

Juni 2021

Entreprenad

TKF

Maj 2021

TN

Sept 2021

Entreprenad

TKF

Aug 2021

TN

Okt 2021

X
X
X
X

Tingsbrogården om- och
tillbyggnad
Slite deponi, utbyggnad
celler
Rävhagen fotbollsplan
sanering och konstgräs

(X = Nytt ärende. Ä = Ändring i befintligt)

Upphandlingar som beslutas av annan nämnd men som berör TKF
Rev

Projekt

Typ av

Verksamhet

FFU

Beslut i

Tid för
beslut

RSF

Dec 2021
Beslut om
tilldelning
Juli 2022

upphandling
Trafikupphandl.
kollektivtrafiken
Transportörsavtal
samhällsbetalda
transporter

Tjänst
Ramavtal/nytt avtal fr
2022-07-01

TKF/Kollektivtarfik/AUF

RSF

Säkerhet / variation i
tidsangivelse
Säker (inom månad)
Ungefärlig (inom
kvartal)
Osäker (mer än kvartal)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3147
15 april 2021

Birgitta Lidman

Tekniska nämnden

Teknikområde dyk- och övriga marina arbeten
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att tilldela ramavtal i följande rangordning
Rangordning 1 - NN
Rangordning 2 - NN
Rangordning 3 - NN
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Region Gotland kommer under de närmaste åren vara i behov av stöd vid
reparationer, om- och nybyggnad av anläggningar och fastigheter med mera.
Fastighetsavdelningens uppdrag är förvaltning, drift och underhåll av Region
Gotlands bebyggda fastigheter. Den totala bemanningen är anpassad efter
avdelningens grunduppdrag. Ramavtal upphandlas för specialistkompetenser
alternativt för att komplettera driftorganisationen vid behov.
De upphandlade avtalen kan användas av hela förvaltningen.
De upphandlade tjänsterna i det här avtalet är så specifika och används i så begränsad
omfattning att kompetensen inte finns hos anställd personal inom Region Gotland.
Upphandlingen genomförs i tid för att ett nytt avtal ska finnas på plats när det nu
gällande avtalet löper ut, 20220630.
Eftersom volymen uppdrag inte är helt specificerat har en upphandling med avsikt
att teckna ramavtal genomförts.
Upphandlingens värde är beräknad till 8,2 miljoner.
Avsikten är att teckna ramavtal med 3 leverantörer i rangordning om tillräckligt antal
kvalificerade anbud kommer in. Principen för rangordningen är att beställning av
uppdrag i första hand görs hos leverantör i rangordning 1 och frågan går enbart
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Tjänsteskrivelse
TN 2020/3147

vidare till nästa leverantör i rangordningen om leverantör i högre upp i
rangordningen avböjer uppdraget.
Avtalsperioden är 2 år med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet med
oförändrade villkor högst 2 gånger med upp till 12 månader per tillfälle. Total
avtalstid blir maximalt 4 år.
Bedömning

X stycken anbud har inkommit vilka samtliga uppfyllde ställda krav på företaget och
på tjänsten.
Efter genomförd utvärdering bedömer teknikförvaltningen att inlämnade anbud från
följande företag är de för beställaren ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden vad
gäller pris
Rangordning 1 – NN med organisationsnummer
Rangordning 2 – NN med organisationsnummer
Rangordning 3 – NN med organisationsnummer
Barn- och genusperspektiv -Vid genomgång av uppdrag med konsult ska barn- och
genusperspektivet alltid belysa så att allas lika värde beaktas.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet rör hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys - Prisbild jämfört med nu gällande avtal.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-04-15
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3148
15 april 2021

Birgitta Lidman

Tekniska nämnden

Teknikområde elarbeten jour
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att tilldela ramavtal i följande rangordning
Rangordning 1 - NN
Rangordning 2 - NN
Rangordning 3 - NN
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Region Gotland kommer under de närmaste åren vara i behov av stöd vid
reparationer, om- och nybyggnad av anläggningar och fastigheter med mera. Avtalen
ska lösa behovet av el-arbeten utanför ordinarie arbetstider.
Fastighetsavdelningens uppdrag är förvaltning, drift och underhåll av Region
Gotlands bebyggda fastigheter. Den totala bemanningen är anpassad efter
avdelningens grunduppdrag. Ramavtal upphandlas för specialistkompetenser
alternativt för att komplettera driftorganisationen vid behov.
De upphandlade avtalen kan användas av hela förvaltningen.
Upphandlingen genomförs i tid för att ett nytt avtal ska finnas på plats när det nu
gällande avtalet löper ut, 20220630.
Eftersom volymen uppdrag inte är helt specificerat har en upphandling med avsikt
att teckna ramavtal genomförts.
Upphandlingens värde är beräknad till 0,9 miljoner.
Avsikten är att teckna ramavtal med 3 leverantörer i rangordning om tillräckligt antal
kvalificerade anbud kommer in. Principen för rangordningen är att beställning av
uppdrag i första hand görs hos leverantör i rangordning 1 och frågan går enbart
vidare till nästa leverantör i rangordningen om leverantör i högre upp i
rangordningen avböjer uppdraget.
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Avtalsperioden är 2 år med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet med
oförändrade villkor högst 2 gånger med upp till 12 månader per tillfälle. Total
avtalstid blir maximalt 4 år.
Bedömning

X stycken anbud har inkommit vilka samtliga uppfyllde ställda krav på företaget och
på tjänsten.
Efter genomförd utvärdering bedömer teknikförvaltningen att inlämnade anbud från
följande företag är de för beställaren ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden vad
gäller pris
Rangordning 1 – NN med organisationsnummer
Rangordning 2 – NN med organisationsnummer
Rangordning 3 – NN med organisationsnummer
Barn- och genusperspektiv -Vid genomgång av uppdrag med konsult ska barn- och
genusperspektivet alltid belysa så att allas lika värde beaktas.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet rör hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys - Prisbild jämfört med nu gällande avtal.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-04-15
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3149
15 april 2021

Birgitta Lidman

Tekniska nämnden

Teknikområde golvarbeten
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att tilldela ramavtal i följande rangordning
Rangordning 1 - NN
Rangordning 2 - NN
Rangordning 3 - NN
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Region Gotland kommer under de närmaste åren vara i behov av stöd vid
reparationer, om- och nybyggnad av anläggningar och fastigheter med mera.
Fastighetsavdelningens uppdrag är förvaltning, drift och underhåll av Region
Gotlands bebyggda fastigheter. Den totala bemanningen är anpassad efter
avdelningens grunduppdrag. Ramavtal upphandlas för specialistkompetenser
alternativt för att komplettera driftorganisationen vid behov.
De upphandlade avtalen kan användas av hela förvaltningen.
Upphandlingen genomförs i tid för att ett nytt avtal ska finnas på plats när det nu
gällande avtalet löper ut, 20220630.
Eftersom volymen uppdrag inte är helt specificerat har en upphandling med avsikt
att teckna ramavtal genomförts.
Upphandlingens värde är beräknad till 58,0 miljoner.
Avsikten är att teckna ramavtal med 3 leverantörer i rangordning om tillräckligt antal
kvalificerade anbud kommer in. Principen för rangordningen är att beställning av
uppdrag i första hand görs hos leverantör i rangordning 1 och frågan går enbart
vidare till nästa leverantör i rangordningen om leverantör i högre upp i
rangordningen avböjer uppdraget.
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Avtalsperioden är 2 år med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet med
oförändrade villkor högst 2 gånger med upp till 12 månader per tillfälle. Total
avtalstid blir maximalt 4 år.
Bedömning

X stycken anbud har inkommit vilka samtliga uppfyllde ställda krav på företaget och
på tjänsten.
Efter genomförd utvärdering bedömer teknikförvaltningen att inlämnade anbud från
följande företag är de för beställaren ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden vad
gäller pris
Rangordning 1 – NN med organisationsnummer
Rangordning 2 – NN med organisationsnummer
Rangordning 3 – NN med organisationsnummer
Barn- och genusperspektiv -Vid genomgång av uppdrag med konsult ska barn- och
genusperspektivet alltid belysa så att allas lika värde beaktas.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet rör hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys - Prisbild jämfört med nu gällande avtal.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-04-15
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

2 (2)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3150
15 april 2021

Birgitta Lidman

Tekniska nämnden

Teknikområde kylarbeten
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att tilldela ramavtal i följande rangordning
Rangordning 1 - NN
Rangordning 2 - NN
Rangordning 3 - NN
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Region Gotland kommer under de närmaste åren vara i behov av stöd vid
reparationer, om- och nybyggnad av anläggningar och fastigheter med mera.
Fastighetsavdelningens uppdrag är förvaltning, drift och underhåll av Region
Gotlands bebyggda fastigheter. Den totala bemanningen är anpassad efter
avdelningens grunduppdrag. Ramavtal upphandlas för specialistkompetenser
alternativt för att komplettera driftorganisationen vid behov.
De upphandlade avtalen kan användas av hela förvaltningen.
Upphandlingen genomförs i tid för att ett nytt avtal ska finnas på plats när det nu
gällande avtalet löper ut, 20220630.
Eftersom volymen uppdrag inte är helt specificerat har en upphandling med avsikt
att teckna ramavtal genomförts.
Upphandlingens värde är beräknad till 12,0 miljoner.
Avsikten är att teckna ramavtal med 3 leverantörer i rangordning om tillräckligt antal
kvalificerade anbud kommer in. Principen för rangordningen är att beställning av
uppdrag i första hand görs hos leverantör i rangordning 1 och frågan går enbart
vidare till nästa leverantör i rangordningen om leverantör i högre upp i
rangordningen avböjer uppdraget.
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TN 2020/3150

Avtalsperioden är 2 år med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet med
oförändrade villkor högst 2 gånger med upp till 12 månader per tillfälle. Total
avtalstid blir maximalt 4 år.
Bedömning

X stycken anbud har inkommit vilka samtliga uppfyllde ställda krav på företaget och
på tjänsten.
Efter genomförd utvärdering bedömer teknikförvaltningen att inlämnade anbud från
följande företag är de för beställaren ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden vad
gäller pris
Rangordning 1 – NN med organisationsnummer
Rangordning 2 – NN med organisationsnummer
Rangordning 3 – NN med organisationsnummer
Barn- och genusperspektiv -Vid genomgång av uppdrag med konsult ska barn- och
genusperspektivet alltid belysa så att allas lika värde beaktas.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet rör hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys - Prisbild jämfört med nu gällande avtal.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-04-15
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

2 (2)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3151
15 april 2021

Birgitta Lidman

Tekniska nämnden

Teknikområde plåt- och takarbeten
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att tilldela ramavtal i följande rangordning
Rangordning 1 - NN
Rangordning 2 - NN
Rangordning 3 - NN
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Region Gotland kommer under de närmaste åren vara i behov av stöd vid
reparationer, om- och nybyggnad av anläggningar och fastigheter med mera.
Upphandlingen genomförs i tid för att ett nytt avtal ska finnas på plats när det nu
gällande avtalet löper ut, 20220630.
Eftersom volymen uppdrag inte är helt specificerat har en upphandling med avsikt
att teckna ramavtal genomförts.
Upphandlingens värde är beräknad till 3,8 miljoner.
Avsikten är att teckna ramavtal med X antal leverantörer i rangordning om tillräckligt
antal kvalificerade anbud kommer in. Principen för rangordningen är att beställning
av uppdrag i första hand görs hos leverantör i rangordning 1 och frågan går enbart
vidare till nästa leverantör i rangordningen om leverantör i högre upp i
rangordningen avböjer uppdraget.
Avtalsperioden är 2 år med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet med
oförändrade villkor högst 2 gånger med upp till 12 månader per tillfälle. Total
avtalstid blir maximalt 4 år.
Bedömning

X stycken anbud har inkommit vilka samtliga uppfyllde ställda krav på företaget och
på tjänsten.
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Tjänsteskrivelse
TN 2020/3151

Efter genomförd utvärdering bedömer teknikförvaltningen att inlämnade anbud från
följande företag är de för beställaren ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden vad
gäller pris
Rangordning 1 – NN med organisationsnummer
Rangordning 2 – NN med organisationsnummer
Rangordning 3 – NN med organisationsnummer
Barn- och genusperspektiv -Vid genomgång av uppdrag med konsult ska barn- och
genusperspektivet alltid belysa så att allas lika värde beaktas.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet rör hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys - XX
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-04-15
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3152
15 april 2021

Birgitta Lidman

Tekniska nämnden

Teknikområde smidesarbeten
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att tilldela ramavtal i följande rangordning
Rangordning 1 - NN
Rangordning 2 - NN
Rangordning 3 - NN
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Region Gotland kommer under de närmaste åren vara i behov av stöd vid
reparationer, om- och nybyggnad av anläggningar och fastigheter med mera.
Fastighetsavdelningens uppdrag är förvaltning, drift och underhåll av Region
Gotlands bebyggda fastigheter. Den totala bemanningen är anpassad efter
avdelningens grunduppdrag. Ramavtal upphandlas för specialistkompetenser
alternativt för att komplettera driftorganisationen vid behov.
De upphandlade avtalen kan användas av hela förvaltningen.
Upphandlingen genomförs i tid för att ett nytt avtal ska finnas på plats när det nu
gällande avtalet löper ut, 20220630.
Eftersom volymen uppdrag inte är helt specificerat har en upphandling med avsikt
att teckna ramavtal genomförts.
Upphandlingens värde är beräknad till 3,5 miljoner.
Avsikten är att teckna ramavtal med 3 leverantörer i rangordning om tillräckligt antal
kvalificerade anbud kommer in. Principen för rangordningen är att beställning av
uppdrag i första hand görs hos leverantör i rangordning 1 och frågan går enbart
vidare till nästa leverantör i rangordningen om leverantör i högre upp i
rangordningen avböjer uppdraget.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/3152

Avtalsperioden är 2 år med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet med
oförändrade villkor högst 2 gånger med upp till 12 månader per tillfälle. Total
avtalstid blir maximalt 4 år.
Bedömning

X stycken anbud har inkommit vilka samtliga uppfyllde ställda krav på företaget och
på tjänsten.
Efter genomförd utvärdering bedömer teknikförvaltningen att inlämnade anbud från
följande företag är de för beställaren ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden vad
gäller pris
Rangordning 1 – NN med organisationsnummer
Rangordning 2 – NN med organisationsnummer
Rangordning 3 – NN med organisationsnummer
Barn- och genusperspektiv -Vid genomgång av uppdrag med konsult ska barn- och
genusperspektivet alltid belysa så att allas lika värde beaktas.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet rör hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys - Prisbild jämfört med nu gällande avtal.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-04-15
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3153
15 april 2021

Birgitta Lidman

Tekniska nämnden

Teknikområde styrarbeten
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att tilldela ramavtal i följande rangordning
Rangordning 1 - NN
Rangordning 2 - NN
Rangordning 3 - NN
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Region Gotland kommer under de närmaste åren vara i behov av stöd vid
reparationer, om- och nybyggnad av anläggningar och fastigheter med mera.
Fastighetsavdelningens uppdrag är förvaltning, drift och underhåll av Region
Gotlands bebyggda fastigheter. Den totala bemanningen är anpassad efter
avdelningens grunduppdrag. Ramavtal upphandlas för specialistkompetenser
alternativt för att komplettera driftorganisationen vid behov.
De upphandlade avtalen kan användas av hela förvaltningen.
Upphandlingen genomförs i tid för att ett nytt avtal ska finnas på plats när det nu
gällande avtalet löper ut, 20220630.
Eftersom volymen uppdrag inte är helt specificerat har en upphandling med avsikt
att teckna ramavtal genomförts.
Upphandlingens värde är beräknad till 6,6 miljoner.
Avsikten är att teckna ramavtal med 3 leverantörer i rangordning om tillräckligt antal
kvalificerade anbud kommer in. Principen för rangordningen är att beställning av
uppdrag i första hand görs hos leverantör i rangordning 1 och frågan går enbart
vidare till nästa leverantör i rangordningen om leverantör i högre upp i
rangordningen avböjer uppdraget.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/3153

Avtalsperioden är 2 år med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet med
oförändrade villkor högst 2 gånger med upp till 12 månader per tillfälle. Total
avtalstid blir maximalt 4 år.
Bedömning

X stycken anbud har inkommit vilka samtliga uppfyllde ställda krav på företaget och
på tjänsten.
Efter genomförd utvärdering bedömer teknikförvaltningen att inlämnade anbud från
följande företag är de för beställaren ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden vad
gäller pris
Rangordning 1 – NN med organisationsnummer
Rangordning 2 – NN med organisationsnummer
Rangordning 3 – NN med organisationsnummer
Barn- och genusperspektiv -Vid genomgång av uppdrag med konsult ska barn- och
genusperspektivet alltid belysa så att allas lika värde beaktas.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet rör hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys - Prisbild jämfört med nu gällande avtal.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-04-15
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/3157
15 april 2021

Birgitta Lidman

Tekniska nämnden

Teknikområde ventilationsarbeten
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att tilldela ramavtal i följande rangordning
Rangordning 1 - NN
Rangordning 2 - NN
Rangordning 3 - NN
Beslutet förklaras omedelbart justerat.

Sammanfattning

Region Gotland kommer under de närmaste åren vara i behov av stöd vid
reparationer, om- och nybyggnad av anläggningar och fastigheter med mera.
Fastighetsavdelningens uppdrag är förvaltning, drift och underhåll av Region
Gotlands bebyggda fastigheter. Den totala bemanningen är anpassad efter
avdelningens grunduppdrag. Ramavtal upphandlas för specialistkompetenser
alternativt för att komplettera driftorganisationen vid behov.
De upphandlade avtalen kan användas av hela förvaltningen.
Upphandlingen genomförs i tid för att ett nytt avtal ska finnas på plats när det nu
gällande avtalet löper ut, 20220630.
Eftersom volymen uppdrag inte är helt specificerat har en upphandling med avsikt
att teckna ramavtal genomförts.
Upphandlingens värde är beräknad till 23,0 miljoner.
Avsikten är att teckna ramavtal med 3 leverantörer i rangordning om tillräckligt antal
kvalificerade anbud kommer in. Principen för rangordningen är att beställning av
uppdrag i första hand görs hos leverantör i rangordning 1 och frågan går enbart
vidare till nästa leverantör i rangordningen om leverantör i högre upp i
rangordningen avböjer uppdraget.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2020/3157

Avtalsperioden är 2 år med möjlighet för beställaren att förlänga avtalet med
oförändrade villkor högst 2 gånger med upp till 12 månader per tillfälle. Total
avtalstid blir maximalt 4 år.
Bedömning

X stycken anbud har inkommit vilka samtliga uppfyllde ställda krav på företaget och
på tjänsten.
Efter genomförd utvärdering bedömer teknikförvaltningen att inlämnade anbud från
följande företag är de för beställaren ekonomiskt mest fördelaktiga anbuden vad
gäller pris
Rangordning 1 – NN med organisationsnummer
Rangordning 2 – NN med organisationsnummer
Rangordning 3 – NN med organisationsnummer
Barn- och genusperspektiv -Vid genomgång av uppdrag med konsult ska barn- och
genusperspektivet alltid belysa så att allas lika värde beaktas.
Landsbygdsperspektiv - Beslutet rör hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys - Prisbild jämfört med nu gällande avtal.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-04-15
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/934
23 april 2021

Ylva Svangren

Tekniska nämnden

TKF månadsrapport april 2021
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner månadsrapport april 2021.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen har upprättat månadsrapport april. Aprilrapporten omfattar
ekonomiskt utfall för perioden 1 januari till 30 april 2021 samt helårsprognos för
drift. Månadsrapporten har upprättats i enlighet med regionens anvisningar.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömning är att delårsrapporten ger en rättvisande bild av
verksamhetens ekonomiska läge och förväntat utfall för 2021.
Barn- och genusperspektiv –berörs inte av beslutet.
Landsbygdsperspektiv – berörs inte av beslutet.
Ekonomisk konsekvensanalys –månadsrapporten redovisar förvaltningens
ekonomiska läge och förväntade utfall för 2021.
Beslutsunderlag

Månadsrapport april 2021
Tjänsteskrivelse 2021-04-23
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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1 Sammanfattning
Teknikförvaltningens verksamhet fungerar fortsatt väl trots de påfrestningar som pandemin
medför. Covid-relaterade störningar är ovanliga och sjukfrånvaron är inte högre än den
vanligtvis är. Ekonomin påverkas mer och delar av det prognostiserade årsutfallet kan
förklaras av pandemin. Lägre intäkter inom kollektivtrafiken, för markupplåtelse och för
parkering är direkta effekter av pandemin. VA-verksamheten brottas med att rymma de allt
högre kapitalkostnaderna för en stor investeringsverksamhet inom ramen för en godtagbar
nivå för VA-taxan. Jämfört med delårsprognosen prognostiserar avfallsverksamheten ett
större budgetöverskridande med hänvisning till lägre intäkter än budgeterat.
Fastighetsförvaltningen har justerat sin prognos till följd av högre kostnader. Resultatet för
årets första fyra månader är negativt om -16 616 tkr och helårsprognosen pekar mot ett
minusresultat mot budget om -52 789 tkr.

2 Väsentliga personalförhållanden
Teknikförvaltningen (TKF) utökades fr.o.m. 2021-01-01 med försörjningsavdelningen och
antalet tillsvidareanställda medarbetare ökade därmed från ca 300 till ca 470. Förändringen
innebar att teknikförvaltningen nu har ett antal nya yrkeskategorier, könsfördelningen har
utjämnats och deltidsarbetande medarbetare har ökat i antal från 2, 2020 till 34, 2021.
Förvaltningen fick också en ny verksamhet - intern service, som genom förändringen blivit
en stor del av TKFs verksamhet.
Pandemin och hemarbetet, som följt i dess kölvatten, har påverkat medarbetarna, oavsett
om man hör till kategorin som arbetar hemifrån eller inte. Invanda arbetsgrupper har
brutits upp, sociala kontakter har fått upprätthållas på nya vägar och även arbetssätt har
förändrats. Inga stora driftavvikelser på grund av pandemin och hemarbete har dock
uppstått.
2.1 Personalvolym

Den stora förändringen i antal anställda mellan åren visar att försörjningsavdelningen gick
in i TKF 210101. TKF har ökat med 196 medarbetare (tillsvidare- och visstidsanställda) sen

1

Teknikförvaltningen

Månadsrapport April 2021

mars 2020, varav Försörjningsavdelningen står för 187 av dessa. Den marginella skillnaden
(9 medarbetare) fördelar sig på de övriga avdelningarna.
Förvaltningen har ingen stor differens mellan antal anställda medarbetare och antal
årsarbetare enligt anställningsavtal. Eftersom vi vet att oönskade deltider inte fanns i
"gamla TKF" och känner till att försörjningsavdelningen har ett antal deltidsanställda
medarbetare, så hänför vi den ökade differensen till försörjningsavdelningen.
Jämförelsesiffror från föregående år saknas för försörjningsavdelningen och en analys kan
därför inte göras utifrån detta.
Den faktiskt arbetade tiden för januari till mars 2021 visar små variationer på
avdelningsnivå jämfört med 2020. Där det finns differenser kan det i viss utsträckning bero
på minskad sjukfrånvaro under årets första månader jämfört med 2020.
Tabell 1: Antal anställda 30 april 2021 per anställningsform.
Antal anställda

Antal anställda
fg år

Antal
årsarbetare
enl. anst. avtal

Alla anställningsformer

520

324

512.42

Tillsvidare

481

304

474.52

39

20

37.90

Tidsbegränsad
Tabell 2: Antal anställda 30 april 2021, antal kvinnor/män.

Antal anställda

Antal anställda
Antal
fg år årsarbetare enl.
anst.avtal

Alla anställningsformer

520

324

512,42

Varav: Kvinnor

218

73

211,67

Män

302

251

300,75

Diagram 1: Antal anställda per månad under perioden mars 2020 till mars 2021.
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Tabell 3: Antal heltidsarbetare januari-mars 2021.
Heltidsarbetare Heltidsarbetare
Jan - Mar 2021 Jan - Mar 2020
22 Teknisk nämnd

465.2

292.1

8.7

9.3

22002 Projektavdelning

18.1

15.0

22003 Gata/parkavdelning

46.2

42.4

22004 VA-avdelning

76.5

72.5

22005 Fastighetsavdelning

74.9

76.8

22006 Hamnavdelning

11.5

12.0

22007 Mark o trafikavdelningen

32.8

32.0

22008 Avfallsavdelning

31.1

32.0

22001 Förvaltningsledning

22009 Försörjningsavdelning

165.5

2.2 Sjukfrånvaro

I mars var sjuktalet 5,49 procent (uppgift 210505), d.v.s. ca 1 procent högre än i januari,
men dryga 1,6 procent lägre än mars 2020. Sjuktalet har alltså ökat sen januari, vilket
troligtvis kan hänföras till att antalet pandemismittade under våren har ökat som helhet på
Gotland. På avdelningsnivå kan stora skillnader mätas, t.ex. har gata-och parkavdelningen
även i mars sänkt sin sjukfrånvaro jämfört med 2020, VA-avdelningens sjuktal har minskat
från 5,77 procent (2020) till 1,19 procent i mars 2021. Flera av TKFs avdelningar har ett
sänkt sjuktal jämfört med 2020. En förklaring kan vara att i de verksamheter där vi, i större
eller mindre utsträckning, kan jobba hemma är sjuktalen lägre. Avfallsavdelningen sticker
ut, där har en markant ökning skett.
3 Ekonomisk uppföljning1
3.1 Periodens resultat

Utfallet efter årets fyra första månader är negativt jämfört med budget och uppgår till
-26 616 tkr. Den största differensen återfinns inom kollektivtrafiken, -8 097 tkr. Intäkterna
är 4 808 tkr lägre än budget och kostnaderna är 3 288 tkr högre än budget. Det är den
allmänna kollektivtrafiken som står för merparten av budgetöverskridandet, -7 925 tkr,
vilket förklaras av lägre intäkter till följd av minskat resande samt högre kostnader i avtalet
med Bergkvarabuss där indexuppräkning och fler "tomkilometrar" genererar differensen.
Utfallet för enheten för mark och statsmiljö visar ett budgetöverskridande om -6 598 efter
april månad. Differensen förklaras av minskade intäkter för offentlig platsmark, Almedalsveckan och parkeringsavgifter.
Utfallet för fastighetsförvaltningen uppgår till -5 237 tkr och förklaras av högre elkostnader
i år samt efterdebitering av elkostnad för 2020. Kostnader för snö- och halkbekämpning
innebär ett budgetöverskridande för gata- och parkverksamheten om -1 643 tkr. Utfallet för
avfallsverksamheten är så här långt -3 232 tkr. Det verkliga utfallet borde inneburit ett lägre
underskott mot budget då budgeten inte har periodiserats så att budgetposterna möter
1

Flytten av försörjningavdelningen innebär att jämförelser mellan 2020 och 2021 försvåras. I de tabeller som presenteras
ingår försörjningsavdelningens utfall inte i siffrorna för 2020.
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utfallet i rätt period. Dock är intäkterna för slamverksamheten och skrotförsäljningen lägre
än budgeterat oaktat periodiseringen. Även VA-verksamheten redovisar ett negativt utfall
om -2 616 tkr till följd av lägre intäkter än budgeterat och högre materialkostnader som
ännu inte inneburit motsvarande intäkter.
Projektverksamheten har haft en högre debiteringsgrad än beräknat och redovisar därför
positivt utfall om 1 335 tkr.
Tabell 4: Utfall per intäkts- och kostnadsslag 2021 januari-april jämfört med budget (tkr).
Kontostruktur

Budget Jan Apr 2021

Utfall Jan - Apr
2021

Avvikelse Jan Apr 2021

Utfall Jan- Apr
2020

Resultat

-76 295

-102 911

-26 616

-84 616

INTÄKTER

401 908

398 493

-3 415

324 819

Taxor och Avgifter

106 386

83 382

-23 003

85 125

5 628

7 672

2 043

5 500

Försäljning vara/tjänst

95 629

109 804

14 175

56 484

Intern resursfördelning

6 988

9 988

3 000

7 959

187 277

187 647

370

169 752

KOSTNADER

-478 203

-501 404

-23 201

-409 436

Personal

-100 008

-93 553

6 454

-63 357

Köp av tjänst

-28 204

-28 291

-87

-24 073

Köp huvudverksamhet

-63 701

-63 340

361

-46 536

Förbrukn. mtrl

-32 129

-42 853

-10 723

-19 963

Lokaler

-97 348

-95 437

1 911

-94 884

Avskrivn. internränta

-89 018

-90 033

-1 015

-85 684

-9 576

-9 799

-223

-8 891

-58 219

-78 098

-19 879

-66 048

Statsbidrag

Övriga intäkter

Intern resursfördelning
Övriga kostnader

Intäkterna i tabellen ovan är totalt 3 415 tkr lägre än budget. Underindelningen visar att
intäkterna från taxor och avgifter är 23 003 tkr lägre än budget samtidigt som
försäljningsintäkter varor/tjänster är 14 175 tkr högre än budget. De lägre intäkterna
kopplat till taxor och avgifter beror främst på digital Almedalsvecka och avgiftsfri
markupplåtelse för uteserveringar, biljettintäkter kollektivtrafiken, slamverksamheten och
VA. De högre intäkterna för försäljning av varor och tjänster återfinns främst inom
fastighetsförvaltningen samt inom försörjningsverksamheten.
Kostnaderna har överstigit budget med 23 201 tkr för första tertialet. Det är inköp av
förbrukningsmaterial hos försörjningsverksamheten och fastighetsförvaltningen som utgör
de största differenserna. Budget har överskridits för övriga kostnader med -19 879 tkr. Här
utgörs de största posterna av el- och uppvärmningskostnader samt VA-kostnader hos
framför allt fastighetsförvaltningen
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Tabell 5: Utfall 2021 januari-april jämfört med budget per avdelning (tkr).
Budget Jan Apr 2021

Utfall Jan - Apr
2021

Avvikelse Jan Apr 2021

Utfall Jan- Apr
2020

-76 295

-102 911

-26 616

-84 616

22000 Tekniska nämnden

-638

-573

65

-514

22001 Förvaltningsledning

-267

437

703

84

-2 149

-811

1 338

1 887

22003 Gata/parkavdelning

-14 993

-16 636

-1 644

-15 557

22004 VA-avdelning

-11 891

-14 514

-2 623

-16 634

22005 Fastighetsavdelning

-1 579

-6 246

-4 667

-7 717

22006 Hamnavdelning

-1 891

-5 644

-3 754

-4 664

-37 400

-51 654

-14 253

-31 169

-5 948

-9 179

-3 232

-10 332

459

1 909

1 450

22 Teknisk nämnd

22002 Projektavdelning

22007 Mark o trafikavdelningen
22008 Avfallsavdelning
22009 Försörjningsavdelning

3.2 Nettokostnadsutveckling

För att få den verkliga nettokostnadsutvecklingen för förvaltningen måste försörjningsavdelningens utfall adderas till 2020 års siffror i tabellen nedan. Om så görs är nettokostnadsutvecklingen för årets första fyra månader 24 procent. Utvecklingen förklaras av
budgetunderskott inom kollektivtrafiken, högre kostnader inom fastighetsförvaltningen
samt lägre intäkter inom mark och statsmiljö.
De totala intäkterna är 2 procent högre än motsvarande period förra året. Det kan härledas
till högre försäljningsintäkter främst inom försörjningsverksamheten men också
förvaltnings- och regioninterna intäkter hos fastighetsförvaltningen och gata/parkverksamheten. Kostnaderna har ökat med 6 procent vilket motsvarar 27 800 tkr. Störst
kostnadsökning återfinns inom kollektivtrafiken samt hos gata/parkverksamheten.
Prognosen visar att nettokostnadsutvecklingen kommer att visa svarta siffror för 2021 till
följd av lägre intäkter på grund av pandemin som påverkar främst kollektivtrafiken och
enheten för mark och statsmiljö. Högre kostnader främst hos kollektivtrafiken, VAverksamheten till följd av högre kapitalkostnader, högre kostnader för underhåll av enskilda
vägar med statsbidrag samt snö- och halkbekämpning driver också på nettokostnadsutvecklingen.
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Tabell 6: Utfall 2021 per intäkts- och kostnadsslag januari-april jämfört med utfall 2020 januari-april (tkr).
Kontostruktur

Utfall Jan - Apr
2021

Utfall Jan- Apr
2020

Förändring

Förändring %

-102 911

-84 616

-18 295

22%

398 493

324 819

73 674

23%

83 382

85 125

-1 743

-2%

7 672

5 500

2 172

40%

Försäljning vara/tjänst

109 804

56 484

53 320

94%

Intern resursfördelning

9 988

7 959

2 029

25%

187 647

169 752

17 895

11%

-501 404

-409 436

-91 969

22%

Personal

-93 553

-63 357

-30 197

48%

Köp av tjänst

-28 291

-24 073

-4 218

18%

Köp huvudverksamhet

-63 340

-46 536

-16 804

36%

Förbrukn. mtrl

-42 853

-19 963

-22 889

115%

Lokaler

-95 437

-94 884

-553

1%

Avskrivn. internränta

-90 033

-85 684

-4 349

5%

-9 799

-8 891

-908

10%

-78 098

-66 048

-12 051

18%

Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter
KOSTNADER

Intern resursfördelning
Övriga kostnader

3.3 Årsprognos

Förvaltningens prognos för helåret 2021 innebär en avvikelse mot budget om -52 789 tkr
att jämföra med föregående prognos om -46 987 tkr. Av den totala prognosen utgörs
-30 196 tkr av skattefinansierade verksamheter, -21 368 tkr av avgiftsfinansierade
verksamheter samt -2 513 tkr av fastighetsförvaltningen. Det befarade underskottet kan till
del förklaras av effekter av pandemin men det finns även andra poster som förklarar
prognosbeloppet.
3.3.1 Skattefinansierade verksamheter

För den allmänna kollektivtrafiken prognostiseras 6 770 tkr i lägre intäkter vilket förklaras
av minskat resande till följd av pandemin. Kostnaderna beräknas bli 10 034 tkr högre då
ersättning till trafikoperatör indexuppräknats, ökat antal producerade kilometrar är högre
än budgeterat samt att kostnader för utveckling av reseapp och webb tillkommit.
Prognosens totala avvikelse avseende den allmänna kollektivtrafiken uppgår till -16 804 tkr.
Även ekonomin för den särskilda kollektivtrafiken med färdtjänst och sjukresor drabbas
negativt av pandemin och den prognostiserade avvikelsen mot budget uppgår till -1 550 tkr.
Restriktionerna har inneburit färre möjligheter till samåkning vilket leder till ökade
kostnader per resa. Kostnader för smittsäkra transporter till och från vårdinrättning
förklarar också ökade kostnader inom den särskilda kollektivtrafiken.
De beslut som fattats om att årets Almedalsvecka ska genomföras digitalt innebär uteblivna
intäkter om 3 500 tkr avseende markupplåtelse. Likaså beslutet om att tillstånd för
uteserveringar ska vara kostnadsfria under året innebär 2 000 tkr i lägre intäkter.
Bedömningen är att även intäkterna för parkeringsavgifter kommer att vara väsentligt lägre
under 2021 till följd av pandemin.
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Prognosen för gata- och parkverksamheten pekar på ett budgetöverskridande om
-2 500 tkr. Kostnaderna för snö- och halkbekämpningen har överskridit budget under det
snörika första kvartalet. Ett uppdrag att utföra utökat underhåll av enskilda vägar med
statsbidrag innebär behov av ramförstärkning om 3 000 tkr. Effekterna av ökade kostnader
för enskilda vägar samt snö- och halkbekämpningen mildras något då fordonsverksamheten prognostiserar ett överskott.
3.3.2 Avgiftsfinansierade verksamheter

För VA-verksamheten prognostiseras ett underskott om -16 566 tkr. Prognosen är osäker
vad gäller antalet besökande till Gotland under sommarsäsongen till följd av pandemin och
eventuella restriktioner vilket påverkar intäktssidan. Stora tillkommande kapitalkostnader
till följd av mycket stora investeringsbehov innebär en hög belastning på verksamhetens
resultat med nuvarande taxa. Taxan höjdes den 1 oktober 2020 vilket var en senareläggning
från den ursprungliga planen att höja taxan den 1 april 2020. Det är därför önskvärt att
nästa taxehöjning blir först till 1 januari 2022. Det innebär i sin tur att 2021 års resultat
beräknas bli negativt men beräkningar visar att detta kommer att kunna balanseras under
kommande år.
Pandemins påverkan på den avgiftsfinansierade hamnverksamheten är så här långt in på
året osäker. Besökssäsongen påverkar ekonomin och eventuella restriktioner om resande
får konsekvenser på intäkterna med negativt resultat till följd. Den bedömning som gjorts
är ändå en god säsong för besöksnäringen med en ekonomi i balans för linjehamnen. För
den del av kryssningskajsverksamheten som avser kapitalkostnader som debiteras enligt
avtal till CMP prognostiseras ett negativt utfall för året om -1 807 tkr vilket är enligt den
plan som finns för återbetalning av investeringskostnaderna.
Avfallsverksamheten prognostiserar ett negativt resultat om -4 629 tkr. Förändringen
förklaras av lägre intäkter för skrotförsäljning och slamtömning. Verksamheterna inom
försörjningsavdelningen påverkas till stor del av pandemin. Varuförsörjningens omsättning
är fortsatt hög vilket bidrar positivt till resultatet. Inom städverksamheten har man kunnat
styra om resurser som annars arbetar med kontorslokaler till andra städobjekt vilket
innebär mindre behov av extrapersonal och vikarier med minskade kostnader till följd.
Resultaten för vaktmästeri och transport är positivt men blir lägre till följd av kostnader för
porto som sedan länge är en underfinansierad verksamhet. Stor osäkerhet finns kring i
vilken omfattning portotjänsterna kommer nyttjas när mycket verksamhet utförs på distans.
Kostnaderna för bårhusverksamheten är högre än budgeterat. Totalt så prognostiseras ett
positivt resultat för försörjningsverksamheten om 1 500 tkr.
3.3.3 Fastighetsförvaltning

För fastighetsförvaltningen prognostiseras ett budgetöverskridande om -2 508 tkr. Det
befarade överskridandet beror på en efterdebitering av elkostnad för 2020 till följd av
underutnyttjande av upphandlad volympott. Den totala kostnaden om 4 600 tkr har
fördelats på förvaltningens verksamheter som förbrukar el men den största andelen,
54 procent, har belastat fastighetsförvaltningen. Pandemin påverkar verksamheten vad
gäller arbetsrutiner för exempelvis tillsyn och skötsel vid äldreboenden och på Visby
lasarett. Även ett antal lokalanpassningar har genomförts för vård av smittade. Kostnaderna
har kunnat hanteras inom budget.
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Avtal om försäljning av fastighet i Klintehamn är under förhandling. Försäljningssumman
som föreslås understiger det bokförda värdet med ca 4 000 tkr. Realisationsförlusten har
inte räknats in i prognosen.
Tabell 7: Budget och prognos per intäkts- och kostnadsslag 2021 (tkr).
Kontostruktur

Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

-180 707

-233 496

-52 789

-197 225

1 265 471

1 241 509

-23 962

1 088 022

378 815

350 918

-27 897

330 917

16 887

18 515

1 628

25 036

Försäljning vara/tjänst

286 916

297 087

10 171

202 717

Intern resursfördelning

20 965

18 545

-2 420

26 675

561 888

556 444

-5 444

502 676

-1 446 178

-1 475 005

-28 827

-1 285 247

-304 053

-303 993

60

-195 803

-84 620

-86 860

-2 240

-83 502

-191 121

-201 199

-10 078

-180 009

-96 398

-99 653

-3 255

-57 190

Lokaler

-292 074

-300 064

-7 990

-316 901

Avskrivn. internränta

-274 509

-276 721

-2 212

-260 019

-28 731

-29 772

-1 041

-26 838

-174 673

-176 743

-2 070

-164 985

Budget 2021

Senaste
prognos 2021

Avvikelse

Utfall 2020

-180 707

-233 496

-52 789

-197 225

22000 Tekniska nämnden

-1 913

-1 913

0

-1 346

22001 Förvaltningsledning

-900

-1 111

-211

-155

-7 000

-5 500

1 500

480

-45 891

-48 391

-2 500

-42 556

0

-16 566

-16 566

-11 411

22005 Fastighetsavdelning

-6 030

-8 538

-2 508

-2 192

22006 Hamnavdelning

-6 262

-7 944

-1 682

-6 831

-112 471

-140 164

-27 693

-128 533

-240

-4 869

-4 629

-4 681

0

1 500

1 500

Resultat
INTÄKTER
Taxor och Avgifter
Statsbidrag

Övriga intäkter
KOSTNADER
Personal
Köp av tjänst
Köp huvudverksamhet
Förbrukn. mtrl

Intern resursfördelning
Övriga kostnader

Tabell 8: Budget och prognos per avdelning 2021 (tkr).

22 Teknisk nämnd

22002 Projektavdelning
22003 Gata/parkavdelning
22004 VA-avdelning

22007 Mark o trafikavdelningen
22008 Avfallsavdelning
22009 Försörjningsavdelning
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11 maj 2021

Martin Jonsson

Tekniska nämnden

Begäran om tilläggsanslag reception IFO huset
Förslag till beslut



Tekniska nämnden beslutar att ansöka om tilläggsanslag från regionstyrelsen
till investeringsbudget för byggnation av reception i IFO-huset,
Polhemsgatan 29 i Visby, med 6 miljoner kronor.

Sammanfattning

I individ och familjeomsorgens lokaler på Polhemsgatan 29 har socialförvaltningen
en reception för mottagning av besök till handläggare av olika sociala ärenden.
Receptionen är idag inte ändamålsenlig då den är för liten och inte heller funktionell
för verksamheten. Ett flertal tillbud, av både verbal och fysisk våldsam art har
inträffat i lokalerna. Då detta inte på ett effektivt sätt kan förebyggas, motverkas eller
avvärjas i befintlig lokal behövs en om- och tillbyggnad för att skapa ändamålsenliga
lokaler. Personal och besökssäkerheten behöver ökas. Projektet drogs igång i
november 2018 med 12,5 miljoner i projektbudget. Kraven på byggnaden
specificerades och därefter togs planlösning och fasadritningar fram.
Bygglov önskade en mer passande gestaltning på tillbyggnationen mellan de befintliga
husen. Under en tid fick projektet stoppas i väntan på beviljat bygglov med försening
och ökade projekteringskostnader som följd. Återstarten innebar
organisationsförändring med ny projektledare, nya och ersatta projektörer och
sakkunniga.
Den nya receptionen är detaljprojekterad med höga ljudkrav på grund av sekretess,
utrymningsdörrar från respektive rum p g a säkerhetskrav och en reception med
mycket teknik. Fördyrande är också befintlig kulvert som måste rivas och ge plats åt
nytt aggregatrum och flera anpassningar med bland annat hiss till befintliga hus.
Höjdskillnader innebär också fördyrande markåtgärder med tillgänglighetsanpassning
och ny asfaltering med mera.
Inkomna anbud öppnades 2021-04-26 och var betydligt högre än budget. För att
kunna genomföra projektet krävs ytterligare 6 miljoner. Då projektet pågått sedan
slutet av 2018 har också byggkostnaderna ökat. Även tillbyggnadens komplexitet och
omfattande markåtgärder är en förklaring till de höga anbuden som inte beaktades i
tillräcklig utsträckning i ursprungsbudgeten.
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Att banta och förenkla ned projektet anses ej möjligt.
Byggstart var tänkt att ske omgående med färdigställandedatum 2022-06-30.
Socialförvaltningen är införstådda att tilläggsanslaget innebär en högre hyreskostnad.
Bedömning

Tillbyggnaden är ca 250 kvadratmeter och sammanlänkar befintliga huskroppar.
Barn- och genusperspektiv – Personal och besökssäkerheten kommer öka.
Landsbygdsperspektiv - Tillbyggnationen kan kopplas till region Gotlands mål
med god folkhälsa och levande landsbygd.
Ekonomisk konsekvensanalys – Tilläggsanslaget innebär ökade kapitalkostnader
och finansieras av SOF genom tillägg på internhyran.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2021-05-11

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Tjänsteskrivelse

TN 2021/1108
19 april 2021

Karin Svensson

Tekniska nämnden

Försäljning tomter i Slite
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar medge försäljning av 5 obebyggda tomter till GTF
Group Sverige AB.

Sammanfattning

GTF Group Sverige AB har lagt anbud på fem obebyggda tomter i Slite och önskar
förvärva alla fem. Bolagets verksamhetsidé är att förvärva tomtmark för att träffa
avtal med husfirma (för närvarande Älvsbyhus) som uppför bostadshus. Bolaget
överlåter färdigställt bostadshus med tomt till köpare för inflyttning. Tomterna
marknadsförs av Fastighetsbyrån Gotland enligt ramavtal med Region Gotland. Av
regionens riktlinjer för försäljning av obebyggd tomt finns inget som talar emot att
juridisk person förvärvar tomt för småhus. Antalet tomter för samtidig överlåtelse är
inte begränsat.
Personen bakom bolaget, Gustaf Svensson, har genomfört liknande förvärv
Uppsalaområdet där han är bosatt. Enligt Svensson finns en marknad för detta
förfarande hos köpare som saknar intresse och engagemang att genomföra ett eget
husbygge men ändå vill flytta in i en nyproducerad villa. En fördel för köparen är
även att slippa byggnadskreditiv under byggnadstiden. GTF Group vänder sig i första
hand till familjer och par som söker permanentboende och erbjuder valfrihet i
husmodeller när intresseavtal kan tecknas innan byggnationen påbörjas. Bolaget avser
att påbörja genomförandet omgående för att ha färdiga hus andra halvåret 2022.
Köparen är medveten om byggnadsskyldigheten som följer med vid överlåtelsen.
Köparens bud på de fem tomterna listas och redovisas på kartbild nedan:
Othem Blåklinten 2
Othem Blåklinten 4
Othem Ugnen 2
Othem Rakan 8
Othem Rakan 4

130 000 kr
130 000 kr
150 000 kr
150 000 kr
150 000 kr
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Enligt mäklaren finns en stor efterfrågan på familjevillor för permanent boende i
Slite. Sökande är barnfamiljer, äldre som flyttar in till samhället och även nyblivna
pensionärer från fastlandet som vill återvända hem. Efterfrågan på obebyggda tomter
är betydligt mindre med enstaka försäljningar de senare åren. De aktuella tomterna
har funnits till salu i många år. Utöver de fem tomterna har Region Gotland
ytterligare tre tomter att försälja i Slite.
Bedömning

Överlåtelse till GTF Group Sverige AB enligt förutsättningarna innebär att fem nya
permanentbostäder kommer att uppföras i Slite inom två år. Bolaget vänder sig delvis
till kunder som hittills sett hinder mot att bygga hus för eget boende.
Barn- och genusperspektiv – Nya bostäder i Slite ger ett större underlag för skola,
omsorg, övrig samhällsservice och föreningsliv.
Landsbygdsperspektiv – Förutsättningar skapas för fler boende i Slite som ger
stabilitet och långsiktighet i utvecklingen av samhället med omnejd .
Ekonomisk konsekvensanalys – Överlåtelse sker till försäljningspris som är
bestämt av marknaden. Regionen får på ett större underlag för avgifter och taxor på
nedlagda investeringar.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse datum 2021-04-19
Skrivelse från GTF Group Sverige AB

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Tekniska nämnden
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Tjänsteskrivelse

TN 2021/1267
21 april 2021

Anna Rieem

Tekniska nämnden

Försäljning av småhustomter inom kvarteren Brodösen
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar att
1. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 1,
Broderigatan 1 för en köpeskilling om 1 100 000 kr och villkor i enlighet med
köpekontrakt
2. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 7,
Broderigatan 13 för en köpeskilling om 1 205 000 kr och villkor i enlighet
med köpekontrakt
3. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 8,
Broderigatan 15 för en köpeskilling om 1 105 000 kr och villkor i enlighet
med köpekontrakt
4. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 14,
Broderigatan 27 för en köpeskilling om 1 130 000 kr och villkor i enlighet
med köpekontrakt
5. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 15,
Broderigatan 29 för en köpeskilling om 1 205 000 kr och villkor i enlighet
med köpekontrakt
6. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 17,
Broderigatan 33 för en köpeskilling om 1 170 000 kr och villkor i enlighet
med köpekontrakt
7. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 18,
Broderigatan 35 för en köpeskilling om 1 125 000 kr och villkor i enlighet
med köpekontrakt
8. godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 24,
Broderigatan 30 för en köpeskilling om 1 100 000 kr och villkor i enlighet
med köpekontrakt

1 (3)

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 2021/1267

Sammanfattning

Aktuella fastigheter ingår i exploateringsprojektet Brodösen, vars mål som har varit
att tillskapa 38 byggklara småhustomter som sedan ska säljas till privatpersoner
genom fastighetsmäklare. Den 16 december 2020 hade projektet slutbesiktning för
utbyggnad av infrastrukturen såsom gator, vatten och avlopp mm inom kvarteret.
Under mars månad påbörjades överlämning av gator, vatten och avlopp till driften.
Regionens ramavtalsupphandlade fastighetsmäklare, Fastighetsbyrån på Gotland, har
fått i uppdrag att sälja de 38 småhustomterna inom kvarteren Brodösen.
Marknadsföringen av småhustomterna påbörjades i december 2020 och den 11
januari 2021 startades försäljningen. Tidigare har 30 av de 38 tomterna sålts och nu
har det tecknats köpekontrakt för de sista 8 tomterna. Utgångspriset har varit
1 100 000 kronor, köpeskillingarna för de 8 tomterna varierade mellan utgångspriset
och 1 205 000 kronor.
Ärendebeskrivning

Inom ramen för den ramavtalsupphandlade fastighetsmäklarens uppdrag ska
Fastighetsbyrån marknadsföra och sälja såväl obebyggda som bebyggda fastigheter åt
Region Gotland.
Aktuella fastigheter, Visby Brodösen 1, 7, 8, 14, 15, 17, 18 och 24 är belägna inom
stadsdelen Terra Nova i Visby. Marknadsföring har skett i dagspress och på
fastighetsmäklarens hemsida samt på Hemnet.

De gulmarkerade fastigheterna inom kvarteret Brodösen som är aktuella för försäljning. Tidigare
har har Visby Brodösen 2-6, 9-13, 16, 19-23, 25-38 sålts enligt beslut i Tekniska nämnden
31/3 och 27/4 -2021.
Marknadsföringen av småhustomterna påbörjades av fastighetsmäklaren i december
2020 och har varit tillgänglig för intressenter att bjuda på från januari 2021.
Budgivningstiden för respektive småhustomt har bestämts utifrån den tid som
budprocessen pågått, dock i minst 10 dagar. Samtliga fastigheter har haft
utgångspriset 1 100 000 kr. Några av fastigheterna säljs till en köpeskilling som
motsvarar utgångspris medan några säljs till en högre köpeskilling efter budgivning.
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Samtliga köp är tecknade på lika villkor i enlighet med bilagt köpekontrakt.
I enlighet med gällande riktlinjer ställs krav på att tomten ska bebyggas inom två år
med en byggnad till ett värde av minst 1 000 kr/kvm tomtyta, det så kallade
nybyggnadskravet. Därutöver ställs krav på att bostadsbyggnaden ska anslutas till
fjärrvärmenätet inom motsvarande tid. Om nybyggnadskravet eller anslutning till
fjärrvärmenätet inte sker inom två år har regionen rätt att ta ut ett vite om 300 000
kronor.
Det framtagna och av köparna undertecknade köpekontrakten reglerar i huvudsak
köpeskilling, tillträde, fastighetens skick m.m. Tillträdesdag enligt kontrakten varierar
från 2021-07-02 till 2021-10-15. Tillträde och köpets fullbordande är villkorade av att
tekniska nämnden godkänner köpekontrakten.
Bedömning

Förvaltningens bedömning och motivering av förslaget till beslut.
Teknikförvaltningen bedömer i samråd med fastighetsmäklaren att av köparna
lämnade bud har varit marknadsmässiga och att försäljning av aktuella fastigheter har
skett i konkurrens. Teknikförvaltningen bedömer att försäljningen uppfyller övriga
ställda riktlinjer och policyer. Förvaltningen föreslår därför att tekniska nämnden
beslutar att:


godkänna köpeavtal avseende försäljning av fastigheten Visby Brodösen 1, 7,
8, 14, 15, 17, 18 och 24 med köpeskilling och villkor i enlighet med
köpekontrakten.

Barn- och genusperspektiv –
Genom att sälja aktuella fastigheter möjliggörs byggnation och boende i
enbostadshus. Den gemensamma ytan i kvarteret uppmanar till lek och gemenskap.
Landsbygdsperspektiv –
Inga konsekvenser
Ekonomisk konsekvensanalys En försäljning av småhustomterna vid Brodösen kommer att täcka den investering
som projektet har lagt ner för att tillskapa 38 byggklara småhustomter. När alla
tomter har sålts beräknas projektet gå med vinst om ca 10 miljoner kronor
Beslutsunderlag

Exempel köpekontrakt med tillhörande bilagor
Tjänsteskrivelse 2021-04-21
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2021/1322
26 april 2021

Tekniska nämnden

Beslut av socialnämnden angående bostadsanpassning
Förslag till beslut

Tekniska nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Socialnämnden har beslutat att godkänna informationen om att enheten för
bostadsanpassning inte kommer kunna bevilja bidrag till fristående förråd för
elrullstolar och rollatorer (SON §91).
Hjälpmedelschefen (TKF) har lyft konsekvensen av beslutet i
Hjälpmedelsorganisationen (Hjälpmedelskommittén och Hjälpmedelssamverkan)
Bedömning

Enheten för bostadsanpassning har lämnat förslag till Socialnämnden att man ej
längre kommer kunna bevilja bidrag till fristående förråd för elrullstolar och
rollatorer. Arbetsgrupp från HMS (Hjälpmedelssamverkan) har lyssnat runt i landet
hur det ser ut i övriga regioner och hur hjälpmedelsverksamheter bemöter detta.
Denna förändring sker eller har redan skett i många andra regioner och HMS ställer
sig bakom detta och kommer inte vidta några åtgärder utifrån sjukvårdens behov.
Hjälpmedelscentralen följer Region Gotlands regelverk för hjälpmedel
Barn- och genusperspektiv –Beslutet alla som använder hjälpmedel som kräver
särskild förvaring.
Landsbygdsperspektiv – Beslutet rör brukare på hela Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – Beslutet innebär ingen ekonomisk konsekvens för
tekniska nämnden.
Beslutsunderlag

SON § 91
TKF Tjänsteskrivelse
SOF Tjänsteskrivelse 2021-02-25
Dom HFD, mål nr: 4637-19 (daterad 2020-12-23)
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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 2021/1322

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-04-15

SON § 91

SON § 92

Rätt till bidrag enligt lagen om
bostadsanpassning saknas för fristående
förråd till elrullstol och rollator

SON 2021/95
SON/AU § 55

Socialnämndens beslut

 Socialnämnden godkänner informationen om att enheten för bostadsanpassning
inte kommer kunna bevilja bidrag till fristående förråd för elrullstolar och
rollatorer.
 Socialnämnden vill ha en återkoppling angående detta ärende till
oktobersammanträdet 2021.

Enheten för bostadsanpassning har hittills beviljat bidrag för förråd/garage för
elrullstol när en brukare fått en elrullstol förskriven av en arbetsterapeut eller läkare.
Detta har även gällt fristående förråd till rollatorer. Den 23 december 2020 fastslog
högsta förvaltningsdomstolen i en dom (mål nr 4637-19) att fristående förråd/garage
till elrullstol ska betraktas som ett löst inventarium och inte ger rätt till bidrag enligt
lagen om bostadsanpassning. Bidrag ska lämnas för att anpassa och komplettera fasta
funktioner i och i anslutning till en bostad.
Rättsläget är därmed klarlagt vilket innebär att enheten för bostadsanpassning inte
kommer att kunna bevilja bidrag för bostadsanpassning avseende fristående
förråd/garage till elrullstol samt till fristående förråd till rollatorer.
Socialnämnden informeras om rättsläget och den dialog som inletts med Regionens
hjälpmedelschef och Hjälpmedelskommitté utifrån att vissa brukare inte kommer
kunna få hjälpmedel förskrivet då brukaren inte kan uppfylla kraven för förvaring.
Bedömning

En konsekvens för brukare kan bli att vissa inte kommer kunna få en elrullstol eller
rollator förskriven då brukaren inte kan uppfylla kraven för förvaring. Ur
brukarperspektivet kan det bli ojämlikt då brukarens boendesituation kan vara
avgörande för om brukaren kan få sina behov tillgodosedda. Hjälpmedelscentralen
inväntar nationella direktiv i frågan.
Ärendets behandling under mötet

Marica Gardell, socialdirektör, föredrar ärendet.
Ordförande yrkar att socialnämnden beslutar enligt arbetsutskottets förslag.
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialnämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-04-15

SON § 92

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse förråd till elrullstol rullator, daterad 2021-02-25.
Dom HFD, mål nr: 4637-19 (daterad 2020-12-23).
Skickas till
Therese Thomsson, myndighetschef
Julia Lundin, enhetschef funktionshinderenheten
Sven-Åke Håkansson, chef hjälpmedelscentralen
Tekniska nämnden för kännedom
Hälso-och sjukvårdsnämnden för kännedom
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Utdragsbestyrkande/namnförtydligande

Socialförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Ärende SON 2021/95
3 mars 2021

Funktionshinderenheten, myndighetsavdelningen

Socialnämnden

Rätt till bidrag enligt lagen om bostadsanpassning saknas för
fristående förråd till elrullstol och rollatorer
Förslag till beslut

•

Socialnämnden godkänner informationen om att enheten för bostadsanpassning
inte kommer kunna bevilja bidrag till fristående förråd för elrullstolar och
rollatorer.

Sammanfattning

Enheten för bostadsanpassning har hittills beviljat bidrag för förråd/garage för
elrullstol när en brukare fått en elrullstol förskriven av en arbetsterapeut eller läkare.
Detta har även gällt fristående förråd till rollatorer. Den 23 december 2020 fastslog
högsta förvaltningsdomstolen i en dom (mål nr 4637-19) att fristående förråd/garage
till elrullstol ska betraktas som ett löst inventarium och inte ger rätt till bidrag enligt
lagen om bostadsanpassning. Bidrag ska lämnas för att anpassa och komplettera fasta
funktioner i och i anslutning till en bostad.
Rättsläget är därmed klarlagt vilket innebär att enheten för bostadsanpassning inte
kommer kunna bevilja bidrag för bostadsanpassning avseende fristående
förråd/garage till elrullstol samt till fristående förråd till rollatorer.
Socialnämnden informeras om rättsläget och den dialog som inletts med Regionens
hjälpmedelschef och Hjälpmedelskommitté utifrån att vissa brukare inte kommer
kunna få hjälpmedel förskrivet då brukaren inte kan uppfylla kraven för förvaring.
Brukarens boendesituation kan därför avgöra om brukarens behov kan tillgodoses
med ett hjälpmedel eller inte, vilket kan bli ojämlikt för medborgare.
Ärendebeskrivning

Lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag m.m. har till ändamål att genom
bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionshinder möjlighet till ett
självständigt liv i eget boende (1 §). Enligt 2 § är det kommunerna som ansvarar för
att bidrag lämnas.
Bostadsanpassningsbidrag lämnas till en person med funktionsnedsättning
(sökanden) för anpassning av dennes permanentbostad (3 §).
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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-son@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende SON 2021/95

Bostadsanpassningsbidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i
och i anslutning till en bostad. Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för
att bostaden ska vara ändamålsenlig som bostad för den funktionshindrade (5 §).
Bostadsanpassningsenheten på Region Gotland har fram till och med 23 december
2020 beviljat bidrag för bostadsanpassning för personer som varit i behov av ett
förråd till en elrullstol där den sökande har fått hjälpmedlet utskrivet av en
arbetsterapeut eller läkare. Hjälpmedelscentralen (HMC) har sedan lämnat ut
elrullstolen till brukaren under förutsättning att den kan förvaras enligt de krav som
leverantörer av elrullstolarna och HMC ställer. Det kan exempelvis vara att de ska stå
frostfritt och inlåst.
Personer som i sin bostad inte har ett förråd/garage eller annat liknande utrymme för
förvaring som uppfyller kraven har därför ansökt om bidrag till förråd/garage vid
enheten för bostadsanpassning vid Region Gotland. Under 2019 beviljades bidrag till
10 förråd/garage till elrullstol med en total kostnad på 798 776 sek. Under 2020
beviljades bidrag till 12 förråd/garage till elrullstol med en total kostnad på 835 670
sek.
Redan i september 2017 fastslog Kammarrätten i Sundsvall i fyra olika mål (nr 280316, 2322-16, 2653-16 och 2651-16) att bidrag för bostadsanpassning inte kan beviljas
till garage till elrullstol. Domstolen kom fram till att behov av isolering och värme i
sådana utrymmen kan ge rätt till bidrag. Men det krävs en individuell bedömning och
den leder vanligen till avslag för att sökanden kan planera användningen för att
kompensera för förlängd laddningstid och minskad kapacitet vid kyla. Att själva
rullstolen blir smutsig eller smutsar ner och står i vägen inne i bostaden ger inte heller
rätt till bidrag.
Vänersborgs kommun avslog en ansökan om bidrag för bostadsanpassning till ett
garage för en elrullstol, då den inte var att betrakta som en fast funktion eller
komplettering till en sådan. Beslutet överklagades till Förvaltningsrätten i Göteborg
som även ansåg att garaget var att betrakta som ett löst inventarium. Domen
överklagades till kammarrätten i Göteborg som i domen (mål nr 1982-19) daterad
2019-08-12 gjorde samma bedömning som förvaltningsrätten. Domen överklagades
vidare till högsta förvaltningsdomstolen (HFD) som slog fast i en dom (mål nr 463719) daterad 2020-12-23 att avslå överklagandet vilket innebär att förråd/garage till
elrullstol ska betraktas som ett löst inventarium och inte ger rätt till bidrag enligt
lagen om bostadsanpassning. Bidrag ska lämnas för att anpassa och komplettera fasta
funktioner i och i anslutning till en bostad.
Rättsläget är därmed klarlagt vilket innebär att enheten för bostadsanpassning inte
kommer kunna bevilja bidrag för bostadsanpassning avseende fristående
förråd/garage till elrullstol samt till förråd till rollatorer.
Enheten för bostadsanpassning har inlett en dialog med Hjälpmedelschef och
hjälpmedelskonsulent utifrån leverantörens krav på förvaring vid utskrivning av
elrullstol. Orsaken är att brukare som inte har möjlighet att förvara en elrullstol inte
längre kommer kunna få en förskriven. Hjälpmedelschefen har haft frågan uppe och
informerat hjälpmedelsamverkan och hjälpmedelskommittén i Region Gotland.
Hjälpmedelschef har inhämtat kunskap i frågan från det nationella nätverket för
hjälpmedelschefer och flertalet av Sverige kommuner och regioner inväntar
nationella direktiv från Sverige Kommuner och Regioner (SKR) om fortsatt
hantering i frågan. Hjälpmedelsverksamheten i Region Gotland avser att ha samma
förhållningssätt som majoriteten av Sveriges kommuner och regioner.
2 (3)

Socialförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende SON 2021/95

En medborgare som förskrivs ett hjälpmedel har ett eget ansvar att förvara det. De
medborgare som har möjlighet att förvara en elrullstol utifrån leverantörens och
hjälpmedelscentralens krav kan även fortsättningsvis förskrivas hjälpmedlet.
Bedömning

Utifrån rådande rättsläge kommer bidrag till förråd/garage till elrullstol inte kunna
beviljas, då dessa anses vara löst inventarium och därmed inte omfattas av lagen om
bostadsanpassning. Principiellt gäller domen för alla ärenden som ännu inte är
avgjorda då lagen inte är tillämplig.
Rättsläget innebär också att fristående förråd till rollatorer inte är bidragsberättigade.
En konsekvens för brukare kan bli att vissa inte kommer kunna få en elrullstol eller
rollator förskriven då brukaren inte kan uppfylla kraven för förvaring. Ur
brukarperspektivet kan det bli ojämlikt då brukarens boendesituation kan vara
avgörande för om brukaren kan få sina behov tillgodosedda. HMC inväntar
nationella direktiv i frågan.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse förråd till elrullstol rullator, daterad 2021-02-25.
Dom HFD, mål nr: 4637-19 (daterad 2020-12-23).
Socialförvaltningen

Marica Gardell
Socialdirektör
Skickas till
Therese Thomsson, myndighetschef
Julia Lundin, enhetschef funktionshinderenheten
Sven-Åke Håkansson, chef hjälpmedelscentralen
Tekniska nämnden för kännedom
Hälso-och sjukvårdsnämnden för kännedom
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HÖGSTA
FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS
DOM
Mål nr
4637-19

meddelad i Stockholm den 23 december 2020
KLAGANDE
AA
Ombud: Advokat Thomas Johanson
Legare Advokatbyrå AB
Sveavägen 116
113 50 Stockholm
MOTPART
Vänersborgs kommun
462 85 Vänersborg
ÖVERKLAGAT AVGÖRANDE
Kammarrätten i Göteborgs dom den 12 augusti 2019 i mål nr 1982-19
SAKEN
Bostadsanpassningsbidrag
___________________
HÖGSTA FÖRVALTNINGSDOMSTOLENS AVGÖRANDE

Högsta förvaltningsdomstolen avslår överklagandet.

Dok.Id 230943
Postadress
Box 2293
103 17 Stockholm

Besöksadress
Birger Jarls torg 13

Telefon
Telefax
08-561 676 00
E-post:
hogstaforvaltningsdomstolen@dom.se
www.hogstaforvaltningsdomstolen.se

Expeditionstid
måndag–fredag
09:00–12:00
13:00–16:00
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Mål nr
4637-19

BAKGRUND

1.

Bostadsanpassningsbidrag syftar till att ge personer med funktionsnedsättning
möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Bidrag kan lämnas för att anpassa
och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till en bostad. Bidrag lämnas
endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara ändamålsenlig för
personen med funktionsnedsättning.

2.

AA är beroende av rollator för att kunna gå kortare sträckor. Utomhus använder
hon en elrullstol som hon har lånat från regionens hjälpmedelscentral. Hon bor i
en lägenhet på tredje våningen. I byggnaden finns hiss, lägenheten nås via en
loftgång och i källaren finns ett förråd.

3.

AA ansökte om bostadsanpassningsbidrag till ett garage för elrullstolen som
skulle placeras på en av kommunen iordningställd plats utanför huset. Enligt intyg
från arbetsterapeut kan AA inte självständigt ta sig ner till källarförrådet eller upp
till loftgången och vidare till lägenheten med sin elrullstol, utan är alltid beroende
av att någon hjälper henne med detta. För att hon självständigt ska kunna använda
elrullstolen bedömer arbetsterapeuten att det är nödvändigt med ett rullstolsgarage
på gården.

4.

Vänersborgs kommun avslog ansökan. Beslutet motiverades med att ett garage för
en elrullstol inte är att betrakta som en fast funktion eller komplettering till en
sådan.

5.

Förvaltningsrätten i Göteborg, som avslog AAs överklagande, bedömde att ett
garage av ifrågavarande slag är förhållandevis lätt att flytta och troligtvis skulle
tas med vid en flytt. Det hade inte framkommit att garaget har en tydlig fysisk och
funktionell koppling till en fast funktion. Förvaltningsrätten ansåg därför att
garaget utgjorde ett sådant löst inventarium för vilket bostadsanpassningsbidrag
inte lämnas.
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Mål nr
4637-19

AA överklagade till Kammarrätten i Göteborg som gjorde samma bedömning som
förvaltningsrätten och avslog överklagandet.

YRKANDEN M.M.

7.

AA yrkar att hon ska beviljas sökt bostadsanpassningsbidrag och anför följande.
Inom de flesta regioner är det ett krav att den som beviljas hjälpmedel i form av
en elrullstol har tillgång till en torr, uppvärmd och låsbar uppställningsplats för
rullstolen. Den som är beroende av en elrullstol för att kunna förflytta sig utomhus
kan i praktiken inte få ett sådant hjälpmedel för det fall att kommunen inte
erbjuder förvaringsutrymme. Hon saknar möjlighet att förvara sin elrullstol
inomhus i anslutning till själva lägenheten eller i något cykelförråd eller
motsvarande. Garaget, som väger ca 200 kg, ska placeras på en iordningställd
plats utanför byggnaden och förankras i marken.

8.

Vänersborgs kommun anser att överklagandet ska avslås.

9.

Boverket har i ett av Högsta förvaltningsdomstolen inhämtat yttrande anfört
följande. Ett elrullstolsgarage av den typ som är aktuell i målet är förhållandevis
lätt att flytta och skulle troligtvis tas med vid en flytt. Föremål som vanligtvis tas
med vid en flytt ska betraktas som lösa inventarier, även om de är fast anbringade
i bostaden. För att bostadsanpassningsbidrag ska kunna utgå för komplettering av
en fast funktion krävs att det finns en tydlig fysisk och funktionell koppling till
den fasta funktionen. Det är inte visat att garaget har en tydlig koppling till en fast
funktion. Garaget utgör ett sådant löst inventarium för vilket bostadsanpassningsbidrag inte lämnas.
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Sveriges Kommuner och Regioner, som beretts tillfälle att yttra sig i målet, har
anfört följande. Garaget är tänkt att ställas upp på gården och kommer att vara
anslutet till ett eluttag utomhus. Garaget är flyttbart och kommer med all sannolikhet att lyftas bort när klaganden flyttar. Garaget har därför en funktionell
koppling till själva rullstolen och inte till byggnaden. Garaget ska följaktligen
betraktas som ett löst inventarium.

SKÄLEN FÖR AVGÖRANDET

Frågan i målet

11.

Frågan i målet är om bostadsanpassningsbidrag kan lämnas för ett flyttbart garage
till en elrullstol som ska placeras på marken i anslutning till en bostad.

Rättslig reglering m.m.

12.

Av 1 § lagen (2018:222) om bostadsanpassningsbidrag framgår att lagen har till
syfte att genom bidrag till anpassning av bostäder ge personer med funktionsnedsättning möjlighet till ett självständigt liv i eget boende. Enligt 5 § lämnas bidrag
för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning till en bostad.
Bidrag lämnas endast om åtgärderna är nödvändiga för att bostaden ska vara
ändamålsenlig för sökanden.

Högsta förvaltningsdomstolens bedömning

13.

Ändamålet med bestämmelserna om bostadsanpassningsbidrag är att möjliggöra
för personer med funktionsnedsättning att bo i egen bostad. Reglerna utgör ett
komplement till de generella bestämmelserna i plan- och bygglagen (2010:900)
om att göra bostäder tillgängliga och ändamålsenliga för personer med nedsatt
rörelse- eller orienteringsförmåga (se t.ex. prop. 1992/93:58 s. 11 och 19 samt
prop. 2017/18:80 s. 18 f).
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Bidrag lämnas för att anpassa och komplettera fasta funktioner i och i anslutning
till en bostad. Med fasta funktioner avses själva byggnaden där bostaden är
belägen, marken i anslutning till byggnaden och sådan anordning eller inredning
som kan anses tillhöra byggnaden eller marken (prop. 2017/18:80 s. 69).

15.

Rullstolsgaraget är avsett att användas i stället för förrådet i källaren. Förrådet
finns i byggnaden där bostaden är inrymd och utgör därmed en sådan fast funktion
i anslutning till bostaden som avses i 5 § lagen om bostadsanpassningsbidrag. Den
fråga som inställer sig är om rullstolsgaraget kan anses utgöra ett komplement till
förrådet i lagens mening.

16.

För att kunna utgöra ett bidragsberättigat komplement till en fast funktion krävs
inte att kompletteringen monteras fast. Det måste dock finnas en tydlig fysisk och
funktionell koppling till den fasta funktionen. Som exempel på åtgärder som har
en sådan tydlig fysisk och funktionell koppling som krävs anges i förarbetena
spisvakt, stödhandtag, tröskelkilar och handsändare till dörrautomatik. (Prop.
2017/18:80 s. 27 och 69.)

17.

En förutsättning för att rullstolsgaraget ska kunna anses utgöra ett komplement till
källarförrådet är således att det finns en såväl fysisk som funktionell koppling till
förrådet. Dessutom krävs det att denna koppling är tydlig.

18.

Vad som avses med en komplettering av en fast funktion i detta sammanhang
behandlas inte i förarbetena på annat sätt än genom angivande av exempel (se
punkt 16). Exemplen och kravet på tydlig koppling visar att lagstiftarens avsikt
har varit att tillämpningsområdet ska vara begränsat. De exempel som anges i
förarbetena är kompletteringar som är rent fysiskt anslutna till den fasta
funktionen eller finns i dess omedelbara närhet och som inte är funktionella i sig
utan endast tillsammans med den fasta funktion som de kompletterar.
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19.

Rullstolsgaraget är både fristående och funktionellt i sig. Det kan därför inte anses
ha en sådan tydlig fysisk och funktionell koppling till förrådet i källaren som
krävs för att utgöra ett komplement till det och därmed till en fast funktion i
anslutning till bostaden. Bostadsanpassningsbidrag kan därmed inte lämnas för
den sökta åtgärden och överklagandet ska därför avslås.

______________________

______________________

______________________

______________________

______________________

I avgörandet har deltagit justitieråden Margit Knutsson, Erik Nymansson,
Mahmut Baran, Leif Gäverth och Marie Jönsson.

Föredragande har varit justitiesekreteraren Anna Ekman.
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Björn Sandqvist

Tekniska nämnden

Svar Motion - Ny lagstiftning rörande klimatdeklarationer vid
uppförande av byggnader
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden föreslår Regionfullmäktige att motionen angående ny
lagstiftning rörande klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader anses
besvarad.

Sammanfattning

Miljöpartiet de gröna har i en motion yrkat med anledning av ny lagstiftning rörande
klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader, ” Att berörda förvaltningar
snarast möjligt under 2021, arrangerar internutbildningar med syftet att hjälpas åt att
förstå Boverkets nya villkor, och för att stå väl rustade när lagen träder i kraft 1/1
2022.”
Regeringen avser att införa krav på att byggherren ska upprätta och lämna in en
klimatdeklaration vid uppförande av ny byggnad från den 1 januari 2022. Införandet
av ett krav på redovisning av en klimatdeklaration är ett steg i statens styrning mot en
minskad klimatpåverkan från byggnader vid uppförande. Klimatdeklarationen ska
omfatta klimatpåverkan av, råvaruförsörjning i produkt skedet , transport i produkt
skedet, tillverkning i produkt skedet , transport i byggproduktionsskedet , bygg- och
installationsprocessen i byggproduktionsskedet.
Vidare säger Miljöpartiet de gröna att Region Gotland har i Visborgsområdet ett
ambitiöst bostadsbyggnadsprogram, där en helt ny stadsdel ska etableras. Det är
viktigt att Boverkets nya riktlinjer tidigt inkorporeras i Region Gotlands arbete och
blir tydliga i de anvisningar och beställningar som regionen riktar till byggherrarna
ibland annat genom markanvisningstävlingar. Regionen bör stödja denna process och
hjälpa byggherrar att leva upp till Boverkets krav.
Miljöpartiet de gröna anser att en proaktiv samverkansprocess rörande införandet av
en klimatdeklaration inom byggbranschen sänder signaler som verksamt kan bidra till
minskad klimatpåverkan och även skapar goda förutsättningar för nyföretagande
inom den gotländska byggproduktionssektorn
Bedömning

Teknikförvaltningen tycker att införande av krav på klimatdeklarationerna är bra för
att minska klimatpåverkan från byggandet och skapar förutsättningar för att på sikt
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styra mot kraftigare åtgärder som minskar växthuseffekten. Den nya lagstiftningen är
under framtagandet och det råder ännu många osäkerheter hur den skall tillämpas
fullt ut. Att teknikförvaltningen skall arrangera internutbildningar med syftet att
hjälpas åt att förstå Boverkets nya villkor, och för att stå väl rustade när lagen träder i
kraft 1/1 2022, kommer att lösas genom att teknikförvaltningen noga följer
utvecklingen i framtagandet av den nya lagen, genom att trendspana i olika forum.
Teknikförvaltningen kommer så fort det finns tillgängligt att delta i seminarier och
utbildningar som berör den nya lagen. Möjligheten för teknikförvaltningen att
arrangera egna internutbildningar är i dagsläget begränsad då kunskapen är under
uppbyggnad inom förvaltningen.
Teknikförvaltningen kommer att avvakta Boverkets föreskrift gällande
lagens omfattning och hur den skall appliceras i produktions- och förvaltningsskedet.
På Boverkets hemsida finns följande information att utläsa, "Föreskrifterna ska
förtydliga reglerna i förslag till lag och förordning om klimatdeklaration av
byggnader. Förslag till föreskrifter har varit på remiss. Remisstiden gick ut den 12
mars 2021. Boverket går nu igenom remissynpunkterna och gör de förändringar som
behövs. Därefter kommer förslaget till föreskrifter skickas på EU anmälan.
Förhoppningsvis kan sedan föreskrifter beslutas sista kvartalet 2021 för att kunna
träda ikraft samtidigt som lag och förordning, det vill säga den 1 januari 2022.
Boverket säger också att ”vid handläggning av bygglov är det lämpligt att upplysa om
kravet på klimatdeklaration i samband med beslut om bygglov. Frågan kan även tas
upp som påminnelse vid tekniska samrådet inför startbesked. Kommunen kommer
inte ha något ansvar att kvalitetsgranska klimatdeklarationerna utan det ansvaret
ligger på Boverket. Boverket kommer att ta fram vägledning och
informationsmaterial som kommunerna kan använda i sin kontakt med byggherren.
”Branschorganisationer får även kontinuerligt utskick från Boverket via e-post, med
korta nyheter och information om befintlig vägledning. Branschen är även engagerad
i utvecklingen av vägledning och stöd genom att med utvalda representanter delta
och föra dialog i fokusgrupper som Boverket bjudit in till.”
Teknikförvaltningens bedömning är att Boverkets arbete med att fram föreskrifterna
som reglerar hur lagen om klimatdeklarationer ska tillämpas är tillräcklig för att
byggherrarna skall kunna möta den nya lagen.
Barn- och genusperspektiv
Införandet av klimatdeklarationer är en viktig del att för framtiden minska
växthusgasutsläppen.
Landsbygdsperspektiv
Det är ingen skillnad på lagkravet om man söker bygglov i staden eller på
landsbygden
Ekonomisk konsekvensanalys
Det är för tidigt att säga hur detta påverkar ekonomin.
Beslutsunderlag

Motion Ny lagstiftning rörande klimatdeklarationer vid uppförande av byggnader
2021-03-11
Tjänsteskrivelse 2021-04-15
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Till: Regionfullmäktige
2020-12-14

MOTION: Ny lagstiftning rörande klimatdeklarationer vid
uppförande av byggnader.
Bggbranschen står för 20 procent av Sveriges utsläpp av växthusgaser, utsläpp som kraftigt
måste minskas om Sveriges mål att bli utsläppsneutralt 2045 ska nås. Den 1/1 2021
presenterar Boverket en ny lag avseende kravet på klimatdeklaration vid uppförande av
byggnader. Klimatdeklarationen blir ett viktigt verktyg för att uppmuntra byggbranschen till
tidiga beräkningar av klimatpåverkan. Lagen träder i kraft 1/1 2022.
Från Boverkets hemsida:
Regeringen avser att införa krav på att byggherren ska upprätta och lämna in en klimatdeklaration
vid uppförande av ny byggnad från den 1 januari 2022. Införandet av ett krav på redovisning av en
klimatdeklaration är ett steg i statens styrning mot en minskad klimatpåverkan från byggnader vid
uppförande.
LIVSCYKELANALYS (LCA)
Klimatdeklarationen ska omfatta
klimatpåverkan av
• råvaruförsörjning i produktskedet
• transport i produktskedet
• tillverkning i produktskedet
• transport i
byggproduktionsskedet
• bygg- och installationsprocessen i
byggproduktionsskedet.
LCA Saint-Gobain

Klimatdeklarationen är ett första steg avseende byggherrens ansvar att beakta
klimatpåverkan vid all nyproduktion. Från år 2027 kommer Boverket sätta fasta gränsvärden
för hur stor klimatpåverkan en byggnation får ha, och i förlängningen kommer
livscykelanalysen även beakta klimatpåverkan från driftskedet. Allt detta är både nödvändigt
och glädjande, men det ställer också nya krav på såväl byggherrar som beställare.
Region Gotland har i Visborgsområdet ett ambitiöst bostadsbyggnadsprogram, där en helt
ny stadsdel ska etableras. Det är viktigt att Boverkets nya riktlinjer tidigt inkorporeras i
Region Gotlands arbete och blir tydliga i de anvisningar och beställningar som regionen
riktar till byggherrarna ibland annat genom markanvisningstävlingar. Regionen bör stödja
denna process och hjälpa byggherrar att leva upp till Boverkets krav.
Miljöpartiet de gröna anser att en proaktiv samverkansprocess rörande införandet av en
klimatdeklaration inom byggbranschen sänder signaler som verksamt kan bidra till minskad
klimatpåverkan och även skapar goda förutsättningar för nyföretagande inom den
gotländska byggproduktionssektorn.

1

Vi yrkar:
- Att berörda förvaltningar snarast möjligt under 2021, arrangerar
internutbildningar med syftet att hjälpas åt att förstå Boverkets nya villkor, och för
att stå väl rustade när lagen träder i kraft 1/1 2022.

----------------------------------------Lisbeth Bokelund (MP)

----------------------------------------Ola Matthing (MP)

----------------------------------------Wolfgang Brunner (MP)

----------------------------------------Karin Stephansson (MP)
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Ewa Svedare Riddaregard

Tekniska nämnden

Motion. Sjukresor
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden föreslår fullmäktige att besluta att motionen avslås.

Sammanfattning

En motion har inkommit från Socialdemokraterna angående förslag till ändring av
sjukresebestämmelserna.
Motionärerna anser att nuvarande system för sjukresor inom Region Gotland har
brister och kostnaderna är olika beroende var man bor på Gotland och resor till
utomlänsvård har blivit dyra. Rimligt vore att alla betalade samma egenavgift var man
än bor samt vilket sjukhus man än åker till. En enhetstaxa skulle förbättra särskilt för
de som bor på landsbygden och samtidigt bli dyrare för de som bor nära sjukvården.
Att anslutningsresa till buss med taxi eller privatbil ersätts utan särskild prövning. Att
begreppet närmaste hållplats och avstånd till bostaden tas bort och man väljer själv
hållplats och får bilersättning och ersättning för taxi och buss vid uppvisande av
kvitto. Ett enklare system som minskar administrationen för alla och blir lätt att
förstå. Enligt motionären blir det en utjämnande kostnad så totalt borde kostnaden
inte öka för regionen.
Ärendet har varit i tekniska nämnden 21-02-17 § 41, beslut togs att återremittera
ärendet med uppdrag till teknikförvaltningen att ta fram en konsekvensanalys för
resenärer gällande förslag på enhetstaxa.
Ärendebeskrivning

Tekniska nämnden beslutade 21-02-17 att återremittera ärendet med uppdrag till
teknikförvaltningen att ta fram en konsekvensanalys för resenärer gällande förslag på
enhetstaxa; hur många och vilka får dyrare respektive billigare avgift samt hur slår
detta mot förvaltningen gällande intäkter/kostnader. Förslag på olika nivåer för
egenavgift.
Utomlänsvården ska exkluderas i dessa analyser, enligt Lina Runanders (M) yrkande.
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Sjukresebestämmelserna grundar sig i Lag (1991:419) om resekostnadsersättning för
sjukresor. Förutom lagen har Regionfullmäktige beslutat om riktlinjer och taxa för
egenavgifter gällande sjukresor för personer som är folkbokförda på Gotland.
Ett högkostnadsskydd på 1900 kr finns för sjukresor. När resenären kommit upp i
det beloppet åker den utan egenavgift i ett år från den första sjukresedagen man reste
och framåt. Detta innebär att en resenär inte betalar mer än 1900 kr/per år för sina
sjukresor.
Från den 19 oktober 2019 till september 2020 uppgick antalet sjukresor på Gotland
till 23 480 resor varav 12 341 av dessa resor ingick i högkostnadskortet. Därtill åkte
ca 12 000 resenärer sjukresa med buss gratis. Kostnad för sjukresor under perioden
uppgick till 9 217 326 kr, egenavgifterna för dessa resor var 1 359 575 kr. 1 513
personer hade högkostnadskort under perioden och betalade ingen egenavgift för
sina resor. Det innebär att egenavgifterna var 14,75 % av kostnaderna för sjukresor
från oktober 2019 till september 2020 för sjukresor på Gotland, en relativt låg
procentsats för egenavgift.
jan-19
Hur många resor per individ/månad
Hur många resor per individ/månad med högkostnadskort

1-7 km Antal 8-15 km
1-9 resor 183 1-7 resor
1-21 resor 39 1-14 resor

Antal
31
38

16-27 km
1-4 resor
1-25 resor

Antal
54
52

Över 27 km
1-8 resor
1-42 resor

Antal
278
123

jan-20
Hur många resor per individ/månad
Hur många resor per individ/månad med högkostnadskort

1-7 km Antal 8-15 km
1-10 resor 189 1-5 resor
1-30 resor 59 1-24 resor

Antal
15
17

16-27 km
1-4 resor
1-4 resor

Antal
30
9

Över 27 km
1-6 resor
1-25 resor

Antal
200
45

jan-21
Hur många resor per individ/månad
Hur många resor per individ/månad med högkostnadskort

1-7 km Antal 8-15 km
1-4 resor 57
1-5 resor
1-40 resor 43 1-23 resor

Antal
20
7

16-27 km
1-10 resor
1-25 resor

Antal
60
21

Över 27 km
1-8 resor
1-34

Antal
211
49

Bedömning

Ett alternativ är att ändra regelverket enligt de önskemål som motionärerna framfört.
Förslagen och konsekvenserna av dessa beskrivs nedan.


Samma egenavgift för sjukresa ska gälla oavsett hur långt du reser.
Om man under perioden okt-19 – sept-20 haft enhetstaxa, skulle den behövt
vara på 122 kr/resa för att behålla intäkterna på samma nivå som Region
Gotland har fått in via nuvarande taxa under perioden för sjukresor på Gotland.
Det innebär också en relativt låg egenavgift om 14,75 % av den faktiska
kostnaden för resorna.
Fördelning dyrare/lägre per person räknat på resor på Gotland om enhetstaxa
skulle vara 122 kr/enkelresa:
Under perioden 191001-200930
utan högkostnadskort
Dyrare avgift
5055 personer
Lägre avgift
6084 personer

Under perioden januari 2021
utan högkostnadskort
Dyrare avgift
446 personer
Lägre avgift
573 personer
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Exempel på olika procentsatser på enhetstaxa oktober -19 – september 20,
Gotland
Antal procent per resa i egenavgift
Egenavgift per resa med enhetstaxa
14,75 % (faktisk procent under
122 kr
perioden)
17 %
140 kr
20 %
165 kr
25 %
207 kr
Exempel på procentsatser på enhetstaxa januari 2021, Gotland
Antal procent per resa i egenavgift
Egenavgift per resa med enhetstaxa
12,4 % (faktisk procent i januari 2021)
118 kr
15 %
142 kr
17 %
161 kr
20 %
190 kr
25 %
238 kr
Svensk Kollektivtrafik gjorde 2019 en sammanställning över sjukresor i hela Sverige1
och den visar att:
Egenavgiften för en anordnad resa som är 1 km lång varierar i landet mellan 30 – 200
kr per resa. Genomsnittet i landet är 110 kr per resa. Den stora skillnaden i avgift för
korta resor beror på att flertalet organisationer har samma avgift för en kort som en
lång sjukresa. Detta motiveras ofta som en rättviseaspekt, man ska kostnadsmässigt
ha lika långt till vården oavsett om man bor centralt eller i ett hörn av länet.
För långa resor (50 km) varierar egenavgiften för sjukresor mellan 60 och 200 kr per
resa, genomsnittet i landet är 116 kr per resa.
För resor som resenären själv anordnar och får ersättning för görs ofta ett avdrag
som motsvarar en egenavgift. Beloppet varierar för olika färdmedel och
konstruktionerna av dessa ersättningar varierar mycket mellan olika regioner.


Ta bort särskild prövning av anslutningsresa till buss med taxi eller privatbil.
Den enda prövningen Region Gotland gör i samband med anslutningsresa med
taxi eller privatbil är avståndet hemifrån till lämplig2 hållplats för den allmänna
kollektivtrafiken. Avser motionären just avståndet mellan hemmet och lämplig
hållplats anser förvaltningen att nuvarande regelverk gällande avstånd inte ska
ändras.
Ändras regelverket enligt motionen skulle resenären själva fritt välja vilken av de
ca 450 hållplatser som skulle vara lämplig och som följd av detta skulle Region
Gotland troligtvis få fler som ansöker om ersättning för anslutningsresa.



Ta bort begreppet ersättning till närmaste hållplats i förhållande till bostad och i stället får
kund välja själv vilken hållplats de ska åka till och får bilersättning och ersättning för taxi
och buss vid uppvisande av kvitto.
Om begreppet närmaste hållplats tas bort så kommer det sannolikt innebära att
vi får fler ersättningskrav med egen bil hela vägen till sjukvården eftersom

https://www.svenskkollektivtrafik.se/globalassets/svenskkollektivtrafik/dokument/aktuellt-och-debatt/publikationer/pmsjukresor-2019
2 Med lämplig hållplats menas den närmaste trafikerade hållplatsen
1
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avstånden på Gotland är relativt små. Förvaltningen anser att begreppet
närmaste hållplats ersätts med lämplig hållplats i taxedokumentet.
Kostnaden skulle sannolikt också öka för anslutningsresa med taxi eftersom
egenavgiften för det är 52 kronor.
Ett annat alternativ är att behålla samma princip som idag. Det vill säga att:


Resenären betalar en egenavgift efter hur långt denne åker, är sträckan kort så
betalas en lägre avgift, är sträckan längre betalar man en högre avgift.
Egenavgift för sjukresor på Gotland:
1-7 km = 109 kr
8-15 km = 114 kr
16-27 km = 136 kr
Över 27 km = 157 kr



I dag ersätter regionen anslutningsresa med privatbil till lämplig hållplats om
avståndet är mer än 12 km. Resenären betalar inget för bussresan, någon annan
prövning görs inte. Har resenären betalat för bussresan skickar resenären in
busskvittot till Region Gotland och får ersättning.



För anslutningsresa med taxi till lämplig hållplats (dock lägst 3 km) betalar
resenären en egenavgift för anslutningsresan på 52 kr. Resenären betalar inget
för bussresan, någon annan prövning görs inte. Har resenären betalat för
bussresan skickar resenären in busskvittot till Region Gotland och får ersättning.



Ersättning för egen bil till o från sjukvårdsinrättning ersätts om man har fler än 8
behandlingar under en 4 veckors period.

Barn- och genusperspektiv – Enligt dagens regler så betalar barn olika egenavgifter
för sina sjukresor beroende på hur långt de åker. Enligt motionens förslag skulle alla
barn få samma egenavgifter för sina sjukresor oavsett hur långt de åker.
Landsbygdsperspektiv – Enligt motionen förslag skulle resenärer som åker längre
än 15 km få en lägre kostnad mot i dag. Resenärer som åker korta sträckor får
däremot en högre kostnad jämfört med i dag. Högkostnadsskyddet är lika, oavsett
vad du bor på Gotland.
Ekonomisk konsekvensanalys – Om reglerna skulle ändras enligt motionens
förslag innebär det troligtvis att Region Gotland får fler ersättningskrav för resa med
egen bil hela vägen till sjukvården eftersom avstånden på Gotland är relativt små.
Förvaltningen har inte kunnat få fram kostnader för ersättning till närmaste hållplats
med taxi eller egen bil före 2017 då regelverket ändrades på grund av att underlag
gallras efter 2 år. När det gäller reseersättning för sjukresor med egen bil på Gotland
syns en markant skillnad sen regelverket ändrades 2017 till att gälla för minst 8
behandlingar under en 4 veckors period. År 2015 betalade Regionen ut 425 405 kr i
ersättning för sjukresor med egen bil, år 2017 sjönk ersättningen till 88 661 kr och år
2019 ökade ersättningen till 30 278 kr. Arbetsbelastningen för dessa ärenden med
ersättning för egen bil upptog ca 70 % av en tjänst på enheten innan regelverket
ändrades 2016 och 2017. Med största sannolikhet så kommer kostnaderna att öka
för dessa resealternativ om regelverket ändras och det blir ett mer fritt åkande.
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Bifalles motionen för sjukresor på Gotland så bör egenavgiften vara minst 165
kr/enkelresa som motsvarar ca 20 % av resans kostnad.
Utfallet av antalet resor och kostnader är svårt att utröna framåt mer än att
verksamheten vet att de ökar från år till år. Oavsett vilket alternativ som väljs så är
högkostnadsskyddet 1 900 kr för sjukresor vilket innebär att den som nyttjar
sjukresor aldrig betalar mer än den summan per år.

Beslutsunderlag

Motion till Regionfullmäktige 2019-02-25
Tjänsteskrivelse 2021-04-26
Tekniska Nämnden 2021-02-17 § 41
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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2019-02-25

Motion till Regionfullmäktige Gotland

Sjukresor
Nuvarande regelsystem för sjukresor inom Region Gotland har brister och kostnader är olika
beroende på var man bor på Gotland och resor till utomlänsvård har blivit dyra.
Anslutningsresor till buss på ön nyttjas inte beroende på regler som ofta innebär långa
väntetider och avståndsregler som utesluter många resenärer.
Patientorganisationer har framfört kritik över regionens regelsystem för sjukresor och speciellt
kostnader för resor till vård på fastlandet som blivit dyra i jämförelse med andra landsting.
Rimligt vore att alla betalade samma egenavgift var man än bor och vilket sjukhus man än åker
till. En enhetstaxa skulle förbättra särskilt för de som bor på landsbygden och samtidigt bli
dyrare för de som bor nära sjukvården. Ett enklare system som minskar administrationen för
alla och blir lätt att förstå. Det blir en utjämnande kostnad så totalt borde kostnaden inte öka
för regionen
Egenavgifterna idag för enkelresor är:
 0-7 km = 105 kr, 8-15 km = 110 kr, 16-27 km = 131 kr, över 27 km = 152 kr
 Utomlänsresa = 304 kr
Anslutningsresa till buss med privatbil eller taxi nyttjas nästan inte alls idag eftersom
regelverket begränsas med avstånd till bostad och närmaste hållplats. Närmaste hållplats kan
ofta vara en hållplats där bussen inte går så frekvent och då kan väntetider bli helt orimliga
både till och från sjukhuset
Regelverket idag är följande:
 Anslutningsresa med taxi ersätts om avståndet till närmaste hållplats från bostaden är
minst 3 km. En egenavgift tas ut för taxi med 50 kr.
 Anslutningsresa med privatbil ersätts m avståndet till närmaste hållplats från bostaden
är 12 km. Ingen egenavgift tas ut.
Därför yrkar vi att:




Enhetstaxa för sjukresor införs, till sjukvård på Gotland respektive till utomlänsvårds
Anslutningsresa till buss med taxi eller privatbil ersätts utan särskild prövning
Begreppet närmaste hållplats och avstånd till bostad tas bort och man väljer själv
hållplats och får bilersättning och ersättning för taxi och buss vid uppvisande av kvitto

Lennart Petersson
Socialdemokraterna

Tommy Gardell

Tekniska nämnden

Protokollsutdrag

Sammanträdesdatum 2021-02-17
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Motion. Sjukresor

TN 2019/1877
TN AU § 34

Tekniska nämndens beslut

Tekniska nämnden beslutar att återremittera ärendet med uppdrag till
teknikförvaltningen att ta fram en konsekvensanalys för resenärer gällande förslag
på enhetstaxa; hur många och vilka får dyrare respektive billigare avgift samt hur
slår detta mot förvaltningen gällande intäkter/kostnader. Förslag på olika nivåer
för egenavgift. Utomlänsvården ska exkluderas i dessa analyser, enligt Lina
Runanders (M) yrkande.

Region Gotland erbjuder alla sjukreseresenärer gratis buss till och från sjukvården.
Ersättning utgår för egen bil tur och retur närmaste hållplats om resenären har längre
än 12 km till hållplatsen. Möjlighet finns att beställa taxi till närmaste hållplats, då
betalar resenären en egenavgift för taxiresan. Ersättning för resor med egen bil till
och från sjukvården ersätts med avdrag för egenavgift om en person har fler än 8
stycken behandlingar under en 4 veckors period. Därtill har resenären rätt att åka
serviceresa med taxi om personen inte klarar av att resa med allmänna
kommunikationer till och från sjukvården. Systemet för egenavgift bygger i dag på att
det är resans längd som avgör vad resenären betalar i egenavgift för sin resa. Ett
högkostnadsskydd på 1900 kronor finns för sjukresor.
Senaste översynen av sjukresebestämmelserna gjordes i ett samarbete med Hälso-o
sjukvårdsförvaltningen 2016-06-20 samt 2017-10-23.
Bedömning

Nuvarande regelverk med egenavgift beroende på hur lång sträcka du reser ska gälla
även fortsättningsvis. Den särskilda prövningen på resor med egen bil eller
anslutning med taxi till närmaste hållplats ska gälla även fortsättningsvis.
Ett alternativ är att ändra regelverket enligt de önskemål som motionärerna framfört.
Förslagen och konsekvenserna av dessa beskrivs nedan.
Samma egenavgift för sjukresa ska gälla oavsett hur långt du reser, detta skulle även
innefatta utomläns sjukresor.
Om man under perioden okt-19 – sept-20 haft enhetstaxa, skulle den behövt vara på
122 kr/resa för att behålla intäkterna på samma nivå som Region Gotland fick in via
nuvarande taxa under perioden för sjukresor på Gotland. Då är inte utomläns
sjukresor medräknat i beloppet. Det innebär också en relativt låg egenavgift om 14,75
% av den faktiska kostnaden för resorna. Det skulle också troligtvis innebära att
kostnaderna skulle ligga kvar på samma nivå när det gäller sjukresor på Gotland men
även utomläns sjukresor som Hälso- och sjukvårdsnämnden ansvarar för. Den
faktiska kostnaden för en enskild resa kan variera mycket när det gäller resorna till
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och från fastlandet. Kostnaden kan vara allt från några hundra kronor (båt tur och
retur Nynäshamn och SL buss tur och retur Huddinge sjukhus) till flera tusen för
flygbiljetter och ett antal dygn på hotell. Det kan bli rätt stor skillnad på hur en
enhetlig egenavgift förhåller sig till verksamhetens totala kostnad och till hur den
förhåller sig till kostnaden i en enskild resa. Skulle man lägga ihop sjukresor på
Gotland och utomläns sjukresor skulle en enhetstaxa hamna på 144 kr/resa som
reglerna ser ut i dag och då betalar de 9 % av den faktiska kostnaden. I dag finns inga
önskemål från Hälso-och sjukvårdsnämnden att ändra regelverket för utomläns
sjukresor mer än för de resor där vårdgarantin påverkas.
Ta bort särskild prövning av anslutningsresa till buss med taxi eller privatbil.
Region Gotland skulle få fler som ansöker om ersättning för anslutningsresa och det
finns ingen möjlighet att kontrollera om resenären verkligen åkt en sjukresa med
buss. Eftersom det inte finns krav på att skicka in busskvittot skulle troligtvis
kostnaden öka för dessa resor.
Ta bort begreppet ersättning till närmaste hållplats i förhållande till bostad och i
stället får kund välja själv vilken hållplats de ska åka till och får bilersättning och
ersättning för taxi och buss vid uppvisande av kvitto.
Om begreppet närmaste hållplats tas bort så kommer det sannolikt innebära att vi får
fler ersättningskrav med egen bil hela vägen till sjukvården eftersom avstånden på
Gotland är relativt små.
Kostnaden skulle sannolikt också öka för anslutningsresa med taxi eftersom
egenavgiften för det är på 50 kronor.
Ett annat alternativ är att behålla samma princip som idag. Det vill säga att:
Resenären betalar en egenavgift efter hur långt denne åker, är sträckan kort så betalas
en lägre avgift, är sträckan längre betalar man en högre avgift.
Egenavgift för sjukresor på Gotland:
1-7 km = 109 kr
8-15 km = 114 kr
16-27 km = 136 kr
Över 27 km = 157 kr
Utomläns sjukresor: 314 kr/enkelresa
I dag ersätter regionen anslutningsresa med privatbil till närmaste hållplats om det är
mer en 12 km till närmaste hållplats, resenären skickar då in busskvittot till Region
Gotland. Resenären betalar inget för bussresan och någon annan prövning görs inte.
Anslutningsresa med taxi till närmaste hållplats (dock lägst 3 km) betalar resenären en
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egenavgift för anslutningsresan på 50 kr. Ingen avgift för buss tillkommer.
Ersättning för egen bil till o från sjukvårdsinrättning ersätts om man har fler än 8
behandlingar under en 4 veckors period.
Ärendets behandling under mötet

Ärendet föredrogs av enhetschef Jyrki Vainio via länk.
Yrkanden:
Tommy Gardell (S) yrkar bifall på motionens punkt två och tre: Anslutningsresa till
buss med taxi eller privatbil ersätts utan särskild prövning. Begreppet närmaste
hållplats och avstånd till bostad tas bort och man väljer själv hållplats och får
bilersättning och ersättning för taxi och buss vid uppvisande av kvitto.
Susanne Hafdelin (S), Torgny Ammunet (S), Katarina Krusell (MP) och Per Edman
(V) instämmer i Tommy Gardells (S) yrkande.
Lina Runander (M) yrkar på återremiss med uppdrag till teknikförvaltningen att ta
fram en konsekvensanalys för resenärer gällande förslag på enhetstaxa; hur många
och vilka får dyrare respektive billigare avgift samt hur slår detta mot förvaltningen
gällande intäkter/kostnader. Förslag på olika nivåer för egenavgift. Utomlänsvården
ska exkluderas i dessa analyser.
Anslutningsresa till närmaste busshållplats med taxi och privatbil nyttjas inte av
någon med nuvarande regelsystem. Återremissen innebär att punkt 2 och 3 ses över
för att se om det finns andra lösningar som innebär bättre förutsättningar för
sjukresenärer att nyttja kollektivtrafiken.
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) och Tommy Gardell (S) instämmer i Lina
Runanders (M) yrkande.
Ordförande Karl-Johan Boberg (C) frågar om ärendet ska avgöras idag eller om
ärendet ska återremitteras och finner att ärendet ska återremitteras.
Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
Tekniska nämndens arbetsutskott hänskjuter ärendet till tekniska nämnden utan eget
yttrande.
Beslutsunderlag

Motion till Regionfullmäktige 2019-02-25
Tjänsteskrivelse 2020-11-19 och 2021-01-13
Presentation på sammanträdet.
Skickas till
Regionstyrelsen
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Michael Schwertner

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Busskort barn
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att avslå medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att busskorten för
barn avskaffas, eftersom de får åka avgiftsfritt. Busskorten behöver dock finnas kvar.
Busschaufförerna behöver kunna avgöra om resenären har rätt till avgiftsfritt åkande,
vilket enklast görs genom att resenären visar sitt busskort för kortläsaren. Genom
detta registreras dessutom resan i biljettsystemet, vilket är förutsättningen för en
pålitlig resandestatistik. Utan en sådan statistik skulle planeringen av kollektivtrafiken
bli betydligt sämre, med risk för kapacitetsbrist och därmed intäktsbortfall.
Kollektivtrafikenheten föreslår därför att tekniska nämnden avslår
medborgarförslaget.
Bedömning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren önskar att busskorten för
barn avskaffas. Detta motiveras med att barn åker gratis, varför det inte skulle
behövas visa något busskort.
Kollektivtrafikenheten tolkar medborgarförslaget att det är biljettprodukten ”Bussiga
kortet” som avses. Barn upp till 7 års ålder får endast åka gratis i sällskap av en
vuxen, där de inte behöver ha något busskort. Gratisresandet med ”Bussiga kortet”
gäller alla barn och ungdomar upp till 20 års ålder som är folkbokförda på Gotland.
Teknikförvaltningens förslag är att busskorten för barn och ungdomar behöver
finnas kvar. Det finns två anledningar för detta:
Genom att resenären registrerar sitt busskort i kortläsaren på bussen får
busschauffören informationen om resenären har en giltig biljett eller inte. Det är
det enklaste sättet att avgöra om personen har rätt att åka gratis.
 När ett busskort registreras i kortläsaren registreras samtidigt resan i
biljettsystemet. Detta är en förutsättning för att kunna sammanställa pålitlig
statistik om resandet. Denna statistik är i sin tur nödvändig för
tidtabellplaneringen, exempelvis för att utreda behovet av förstärkningsturer. En
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manuell registrering av dessa påstigningar genom busschauffören är olämplig,
eftersom ungdomar med ”Bussiga kortet” står för drygt 50 % av resandet.
Barn- och genusperspektiv

För planeringen av den nödvändiga kapaciteten i kollektivtrafiken är det helt
avgörande att förfoga över bra resandestatistik. Uppstår kapacitetsbrist är risken stor
att elever måste lämnas kvar på hållplatsen.
Landsbygdsperspektiv

De flesta ungdomar reser i landsbygdstrafiken. Således skulle främst de barn och
ungdomar som bor på landsbygden drabbas ifall bristande statistik ledde till en
felaktig planering av busstrafiken.
Ekonomisk konsekvensanalys

Det är svårt att bedöma vilka ekonomiska konsekvenser ett avskaffande av
busskorten för barn och ungdomar skulle ha. Sannolikheten är påtaglig att
fuskåkandet skulle öka, vilket skulle förorsaka intäktsförluster för kollektivtrafiken.
Skulle kapacitetsbrist uppstå så finns det en risk att många betalande resenärer
överger kollektivtrafiken, med ett intäktsbortfall som följd.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse medborgarförslag busskort barn, 2021-04-15
Medborgarförslag 2020-10-17
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen och förslagsställaren
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

TN 2020/1237
26 april 2021

Jessica Libik Weki

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Anläggning av trottoar fram till Norra
Kyrkogården i Visby
Förslag till beslut

Tekniska nämnden avslår medborgarförslaget.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att det anläggs en
trottoar som sträcker sig från lasarettet till Norra kyrkogården. Som det ser ut idag är
det förenat med stor risk för gång- och cykeltrafik eftersom vägen enbart är en
bilväg.
Det går endast en busstur till kyrkogården och busskuren är dessutom placerad på fel
sida av vägen vilket gör det lätt att missa bussen.
Bedömning

Som ett alternativ till önskemålen i medborgarförslaget finns idag möjlighet att ta sig
fram längs gång- och cykelväg via Snäckgärdsvägen för att sedan vika av öster ut mot
Norra kyrkogården. Hela sträckan längs Snäckgärdsvägen är separerad från
motorfordonstrafik och ingår som ett huvudnät i antagen cykelplan för Visby.
Förslaget om en trottoar längs östra sidan av S:t Göransgatan skulle skapa ett genare
och säkrare stråk för fotgängare och cyklister och därmed en säkrare trafiksituation
för oskyddade trafikanter. En sådan investering är inte prioriterad i dagsläget.
Busshållplatsen trafikeras under vinterhalvåret 8 gånger varje vardag och under
sommarhalvåret 7 gånger/dag (måndag – söndag). Busskuren står i bussens
färdriktning in mot Visby vilket innebär att busskuren med kan nyttjas för påstigning
på rätt sida när bussen färdas in mot Visby. Om resan sker i riktning mot Snäck, sker
påstigningen mittemot busskuren.
Med anledning av ovanstående och att budget inte finns för investeringen föreslår
teknikförvaltningen att medborgarförslaget avslås.

1 (2)

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 2020/1237

Koppling till Region Gotlands övergripande mål
Social hållbarhet: Befolkningen har likvärdiga förutsättningar för en god och jämlik
hälsa och alla barn har goda uppväxtvillkor.
Barn- och genusperspektiv – En trottoar hade ökat trafiksäkerheten och
tillgängligheten till S:t Göransgatan.
Landsbygdsperspektiv – Medborgarförslaget berör endast Visby.
Ekonomisk konsekvensanalys – Medborgarförslagets investering är för
närvarande inte prioriterad och ryms inte inom befintlig budget. Ekonomin påverkas
inte om medborgarförslaget avslås.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2020-04-08
Tjänsteskrivelse 2021-04-26

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen, förslagsställaren
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Från: Hammarsten, Anna <anna.hammarsten@kpmg.se>
Skickat:
den 10 maj 2021 10:19
Till: Marianne Ardin
Ämne: Information från revisorerna kring höstens styrelse- och nämnddialoger
Hej!
Vi vill med detta mail informera tekniska nämnden om höstens nämnddialog som kommer
genomföras i månadsskiftet oktober/november. Nämnddialogen är en del av revisorernas
grundläggande granskning.
Revisorernas syfte med dialogen är att möjliggöra diskussion avseende bl.a. mål, ekonomi
(uppföljning mot budget, samt prognos), uppdrag, intern kontroll och riskanalyser samt
uppföljning.
Möjlighet kommer även ges att diskutera svaren i den enkätundersökning som skickats ut av
KPMG under maj och som också är en del av den grundläggande granskningen.
En formell inbjudan skickas ut i slutet av augusti. Detta ska endast ses som information inför
utskick av inbjudan och kommande dialoger i höst.
Vi skulle uppskatta om du har möjlighet att informera ledamöterna i tekniska nämnden kring
detta vid nästa sammanträde.
Stort tack!
Vänliga hälsningar,
Anna Hammarsten
Senior Associate
Government Advisory Services, KPMG
Vasagatan 16
101 27 Stockholm
Phone:
E-mail:

+46 70 929 96 32
anna.hammarsten@kpmg.se
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