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Teknikförvaltningen

Ärendenr TN 2015/1148

Claudia Castillo
Datum 15 januari 2018

Tekniska nämnden

Samhällsekonomisk analys av förslag till vattenskyddsområde och föreskrifter för Busarveområdet i Roma
Förslag till beslut

Tekniska nämnden beslutar ge Teknikförvaltningen i uppdrag att:
-

Remittera rapport från samhällsekonomisk analys av införande av
vattenskyddsområde med föreskrifter i Busarveområdet i Roma,
daterad 2017-12-22, till Miljö- och hälsoskyddsnämnden, Länsstyrelsen,
Havs och vattenmyndigheten, samt LRF Gotland.

Bakgrund

Arbete med framtagande av förslag till vattenskyddsområde för Romas kommunala grundvattentäkter innehållande skyddsområde och föreskrifter har
pågått under 2015/2016. Under arbetets gång har 3 dialogmöten genomförts
med markägare och andra intresserade.
I skrivelse daterad 2016-03-16 har LRF Gotland till Tekniska nämnden och
Regionstyrelsen framfört att samråd om förslag till vattenskyddsområde bör
dröja tills en samhällsekonomisk analys hunnit göras. Enbart förslag till skydd i
Busarveområdet avses.
Samhällsekonomisk analys av införande av vattenskyddsområde med föreskrifter i Roma Busarveområdet upphandlades av SWECO under 2016 samt
genomfördes under 2017. Inför framtagandet av den samhällsekonomiska
analysen utfördes även omfattande Macro DB simuleringar av spridning av
bekämpningsmedel från jordbruksmark.

Besöksadress Visborgsallén 19

E-post registrator-tn@gotland.se

Postadress SE-621 81 Visby

Webbplats www.gotland.se

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

Org nr 212000-0803
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Teknikförvaltningen

Ärendenr TN 2015/1148

Region Gotland

Bedömning

Syftet med genomförande av samhällsekonomisk analys var att få bättre
kunskap om effekterna av införande av vattenskyddsområde med föreskrifter.
Det visade sig vara svårt att monetarisera annat än vissa kostnader för jordbruksproduktion (relaterat till bekämpningsmedelsanvändning) samt nyttor för
säkrad dricksvattenförsörjning.
Genomförandet av analysen har inneburit att ett mer omfattande underlag än
vid normalt förfarande har erhållits i arbetet med framtagande av förslag till
Roma vattenskyddsområde. Det är angeläget att närmaste myndigheter samt
LRF Gotland nu får möjlighet att lämna synpunkter på rapportens innehåll och
slutsatser samt värdet av att genomföra en samhällsekonomisk analys.
Planerings- och utvecklingsavdelningen

Jenny Iversjö
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SAMMANFATTNING
Den kommunala vattenförsörjningen i Roma, Dalhem och Lövsta baseras på tre brunnar
som borrats i kalkstensberggrunden och som tillsammans utgör Roma vattentäkter. Två
brunnar är belägna vid Roma (inom fastigheten Busarve 1:37) och en brunn är placerad
centralt i Roma samhälle. Region Gotland har utarbetat ett förslag till
vattenskyddsområde (VSO) och skyddsföreskrifter för Roma vattentäkter1. De föreslagna
föreskrifterna kan komma att påverka olika verksamheter och markanvändning inom
området. För att utvärdera föreskrifterna önskar därför Region Gotland analysera de
samhällsekonomiska effekterna av de föreslagna föreskrifterna inom VSO Busarve.
Det övergripande syftet med denna utredning är att analysera de samhällsekonomiska
konsekvenserna av att etablera ett vattenskyddsområde i Bursaveområdet vid Roma på
Gotland. Den samhällsekonomiska analysen genomförs enligt gängse principer för
samhällsekonomisk konsekvensanalys och med hänsyn till de föreskrifter för
skyddsområdet som föreslagits.
Den ekonomiska analysen har haft två specifika syften:
A. Beskriva kostnaderna för befintliga verksamheter av att införa VSO Busarve och
dess restriktioner.
B. Beskriva de samhällsekonomiska kostnaderna och nyttorna av att införa VSO
Busarve jämfört med att ersätta dricksvattenförsörjningen med ett annat
försörjningsalternativ.
Arbetet har omfattat följande steg:
1. Beskrivning av det föreslagna skyddsområdet, inkluderande naturgivna
förutsättningar, skyddsområdets geografiska avgränsning samt föreslagna
skyddsföreskrifter.
2. Beskrivning av riskkällor vilka kan påverka grundvattenkvaliteten (råvattnet)
negativt. Den riskkälla som i tidigare utredningar bedömts vara förknippad med
högst risknivå är spridning av bekämpningsmedel inom jordbruket. För att få ett
fördjupat underlag för bedömning av riskerna för spridning av bekämpningsmedel
till grundvattnet från jordbruket genomfördes en simulering med modellverktyget
MACRO DB.
3. Analys av hur den framtida dricksvattenförsörjningen kan behöva utformas vad
gäller behov av reningsteknik, råvattenkälla, etc.
4. Samhällsekonomisk konsekvensanalys, vilken omfattade följande delmoment:


Beskrivning av ett referensalternativ:

1

Ansökan om vattenskyddsområden med föreskrifter för Roma grundvattentäkter. Region Gotland.
Sweco Environment AB, uppdragsnummer: 1300928202. Förhandskopia 2016-05-19.
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o



Nuvarande vattenförsörjning ersätts med ett annat
försörjningsalternativ och något VSO i Busarve införs inte. Att
fortsätta använda råvattentäkten i Busarve är inte möjligt utan att
också etablera ett VSO. Det enda sättet att avstå från ett VSO i
Busarve är därför att ersätta nuvarande vattentäkt med ett annat
försörjningsalternativ.

Beskrivning av ett åtgärdsalternativ:
o

Nuvarande vattenförsörjning behålls och VSO Busarve införs med
föreslagna föreskrifter.



Identifiering och uppskattning av negativa konsekvenser (kostnader) för olika
verksamheter och markanvändning till följd av införandet av skyddsområdet
och dess föreskrifter (Syfte A).



Ekonomisk värdering av de positiva (nyttor) och negativa (kostnader)
konsekvenser som införandet av VSO Busarve har jämfört med att ersätta
vattentäkten (Syfte B). Konsekvenserna uttrycks så långt möjligt kvantitativt i
monetära enheter (kr). De konsekvenser som inte kan kvantifieras beskrivs
kvalitativt.



Sammanfattande bedömning av de samhällsekonomiska effekterna av
införandet av ett vattenskyddsområde och föreskrifter för vattentäkterna i
Roma Busarve.

5. Slutsatser och diskussion.

Slutsatserna från den genomförda modelleringen med MACRO DB är:


Läckage av bekämpningsmedel till grundvattenmagasinet kan inte uteslutas.



Besprutning av potatis- och rödbeta uppvisar högst simulerade koncentrationer
av bekämpningsmedel i botten på jordprofilen.



Mullhalten påverkar simuleringsresultatet kraftigt och bör säkerställas genom
analys av jordprov. En lägre mullhalt kan innebära att fler aktiva substanser, än
de som redovisats, läcker till grundvattnet.



Utspädningsberäkning som gjorts enligt Havs och vattenmyndighetens (HaV)
riktlinjer innebär en överskattning av läckaget. Beräkningen motsvarar att varje
gröda odlas på hela jordbruksmarken inom det bedömda tillrinningsområdet (49
% jordbruksmark).



Behandlingsfrekvensen, d.v.s. hur ofta en gröda odlas på samma åkermark
påverkar beräkningsresultatet på så sätt att halterna blir lägre, vilket bör tas
hänsyn till vid tolkning av MACRO-DB resultatet.
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Olika versioner av MACRO-DB ger upphov till olika resultat. Det är därför viktigt
att använda den senaste programversionen och den senaste versionen
ämnesdatabasen.

Den genomförda modelleringen visar således att påverkan på grundvattnet från
bekämpningsmedel inte kan uteslutas. Det finns ännu inte underlag att bedöma i vilken
grad tillstånd för användning av olika bekämpningsmedel kommer att ges. För att beakta
denna osäkerhet har det i den samhällsekonomiska analysen studerats två olika
scenarier för införande av vattenskyddsområde och tillämpning av dess föreskrifter:
a. Strikt reglering, som motsvarar ett worst case-scenario med stränga restriktioner
och villkor för användande av bekämpningsmedel inom primär och sekundär
skyddszon, vilket speglar ett scenario med största möjliga påverkan på
verksamhetsutövarna i området. Det är tydligt från förslaget till föreskrifter att det
inte handlar om ett förbud mot användandet av bekämpningsmedel, men
tillstånd kan ges med villkor och detta scenario representerar alltså mycket
stränga sådana i syfte att utröna effekterna av detta för inte minst jordbrukarna
(för näringen) värsta möjliga scenario. I detta hypotetiska scenario antas, för att
illustrera extremfallet, att graden av restriktioner och villkor mot användande av
bekämpningsmedel innebär att de endast kan användas i väldigt begränsad
utsträckning. Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen ges tillstånd utan
stränga villkor inom primär zon, anmälan krävs i sekundär zon. Lagring av
växtnäringsämnen utan uppsamling respektive direkt på mark är förbjuden. Detta
antas ge ett gott skydd för att säkra dricksvattenförsörjningen. Administrativa
kostnader för ansökningar om tillstånd för bekämpningsmedel samt tillstånd
respektive anmälan för hantering av växtnäringsämnen tillkommer.
b. Anpassad reglering, som bygger på att tillstånd ges men med generellt få
restriktioner och villkor. Det är svårt att bedöma på förhand vilka restriktioner och
villkor som kan vara aktuella och inte. Här antas att hårdare villkor ges för
bekämpningsmedel som bedöms ha den största risken för att nå
föroreningshalter över gränsvärdet, enligt modelleringar med MACRO DB2.
Övriga bekämpningsmedel ges tillstånd utan omfattande villkor. I övrigt gäller
samma förutsättningar som i scenario a. Scenarierna jämförs inte med varandra
utan även detta antas ge ett tillräckligt skydd för att säkra dricksvattenförsörjning.
Det anpassade scenariot bedöms vara mera troligt än scenario a. För verksamheter
utöver jordbruket konstrueras inga sådana scenarier. Restriktioner för dessa
verksamheter antas ligga i linje med de förslagna föreskrifterna. För övriga verksamheter
som kräver tillstånd eller anmälan innebär det administrativa kostnader.
De huvudsakliga slutsatserna från den samhällsekonomiska analysen är:

2

Sweco Environment AB, 2017: MACRO DB Simulering Busarve: Simulering av spridning av
bekämpningsmedel från jordbruksmark i Roma, Gotland. Region Gotland. Uppdragsnummer:
1340160000.
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Viktiga positiva effekter (nyttor) och negativa effekter (kostnader) som kunnat
monetariseras är kopplade till påverkan på jordbruksproduktion och till säkrad
dricksvattenförsörjning.



Andra potentiellt stora effekter, såsom nyttor till följd av införande av
vattenskyddsområde för tillgången på grundvattentjänster och ekosystemtjänster,
skulle kräva ytterligare analyser för att bestämmas. De har dock genom en
värdeöverföring uppskattats till en betydande summa.



Alternativet med vattenskyddsområde bedöms inte medföra några större
kostnader utöver de som kan förknippas med jordbruksproduktion och
administration.



Det kan konstateras att förlusterna i jordbrukssektorn motsvarar stora kostnader i
alternativet med vattenskyddsområde medan en stor kostnadsbesparing kan
antas i och med att vattentillgången inte behöver ersättas.



Vattenskyddsområde är samhällsekonomiskt motiverat så länge mellanskillnaden
mellan kvantifierade nyttor (kostnadsbesparingar) och kostnader vägs upp av
nyttor i form av det faktiska värdet av förbättrade grundvatten- och
ekosystemtjänster.



Vattenskyddsområde är samhällsekonomiskt motiverat om reglering av
verksamheterna inom området är i nivå med det anpassade scenariot (b) eller
mindre. Det bedöms som troligt att så är fallet eftersom de simuleringsmodeller
som här använts inte talar för att det behövs stora restriktioner över samtliga
grödor, snarare berörs vissa grödor och vissa bekämpningsmedel. Vidare finns
möjliga överskattningar av kostnaderna även i det anpassade scenariot. Dock är
det inte möjligt för författarna av denna rapport att på förhand bedöma hur villkor i
ett eventuellt VSO kommer att se ut.



För att det ska vara motiverat att anlägga en ny grundvattentäkt i ett annat
område måste skillnaderna i kostnader från påverkan på verksamheter på den
nya platsen minst motsvara entreprenad- och utredningskostnader för den nya
täkten.



Det finns flera osäkerheter för de poster som har kvantifierats i analysen
sammantaget är osäkerheterna stora. Vissa antaganden som gjorts leder
sannolikt i riktning mot en överskattning av kostnadsbilden, medan andra leder till
en underskattning.



Fördelningen av kostnader och nyttor mellan olika aktörsgrupper i samhället är
en viktig aspekt. Det finns stora risker för orättvisor mellan dessa, speciellt om
vattentäkten flyttas så att andra verksamhetsutövare riskerar intäktsförluster. Hur
detta ska betraktas och vilka åtgärder eller finansieringslösningar (t.ex. genom
ersättning) som ska vidtas för att hantera dessa fördelningsaspekter är en politisk
fråga.
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1

Inledning

1.1

Bakgrund
Den kommunala vattenförsörjningen i Roma, Dalhem och Lövsta baseras på tre brunnar
som borrats i kalkstensberggrunden och som tillsammans utgör Roma vattentäkter. Två
brunnar är belägna vid Roma (inom fastigheten Busarve 1:37) och en brunn är placerad
centralt i Roma samhälle, se Figur 1.

Figur 1: Översiktlig lokalisering av Roma vattentäkter i Busarve respektive Romakloster. ©Lantmäteriverket.
Ärende nr MS2011/02599.

Vattentäkterna är mycket betydelsefulla för orternas ca 360 abonnenter och det finns ett
visst utrymme för nyanslutning. Möjligheterna till annan vattenförsörjning, såsom
försörjning via Visbyområdets vattentäkter, är begränsade pga. den begränsade
råvattentillgången på Gotland.
Vattentäkterna är belägna i ett område där det generellt sett finns problem med
mikrobiologisk påverkan på grundvattnet till följd av delvis tunna och genomsläppliga
jordtäcken och sprickrik berggrund. Reservvattentäkter saknas.

1

RAPPORT
2018-01-12

p:\1315\1340147_samhällsekonomisk_analys\000\10
arbetsmtrl_dok\rapport\final\samhällsekonomisk värdering skyddsområde roma slutversion
171222.docx

Region Gotland har utarbetat ett förslag till skyddsområde och skyddsföreskrifter för
Roma vattentäkter3. Syftet med att inrätta ett vattenskyddsområde är att skydda Romas
vattentäkter så att råvattentillgången säkras ur ett långsiktigt perspektiv. Inrättande av
vattenskyddsområden med skyddsföreskrifter möjliggör att målsättningen med EU:s och
Sveriges lagstiftning uppnås, genom att riskfyllda verksamheter och åtgärder regleras, så
att vatten nu och i framtiden kan användas för sitt ändamål. Detta innebär att bedrivande
av miljöfarlig verksamhet oundvikligen innebär restriktioner och kostnader.
De föreslagna föreskrifterna kan komma att påverka olika verksamheter och
markanvändning inom området. Som en del av underlaget för föreskrifterna önskar därför
Region Gotland utföra en samhällsekonomisk analys av de föreslagna föreskrifterna.

1.2

Syfte
Det övergripande syftet med denna utredning är att analysera de samhällsekonomiska
konsekvenserna av att etablera ett vattenskyddsområde i Bursaveområdet vid Roma på
Gotland. Den samhällsekonomiska analysen genomförs enligt gängse principer för
samhällsekonomisk konsekvensanalys och med hänsyn till de föreskrifter för
skyddsområdet som föreslagits.
Den ekonomiska analysen har haft två specifika syften:
A. Beskriva kostnaderna för befintliga verksamheter av att införa VSO Busarve och
dess restriktioner.
B. Beskriva de samhällsekonomiska kostnaderna och nyttorna av att införa VSO
Busarve jämfört med att ersätta dricksvattenförsörjningen med ett annat
försörjningsalternativ.
Det första syftet (A) belyser vilka samhällsekonomiska kostnader införandet av VSO
Busarve har på verksamheter som finns i området, vilket domineras av jordbruk. Att
fortsätta använda råvattentäkten i Busarve är inte möjligt utan att etablera ett VSO. Det
enda sättet att avstå från ett VSO i Busarve är att ersätta denna med ett annat
försörjningsalternativ. Det andra syftet (B) belyser de samhällsekonomiska fördelarna
(nyttorna) och nackdelarna (kostnaderna) med ett sådant alternativ.
Det finns ett stort antal faktorer som påverkar de samhällsekonomiska effekterna av att
etablera ett vattenskyddsområde. En del av dessa effekter är förknippade med stora
osäkerheter kring huruvida de kommer att inträffa och dess storlek. Inom ramen för den
genomförda studien har det inte varit möjligt att uppskatta sannolikheter för att olika typer
av effekter ska uppstå. Istället har olika scenarier för vad som skulle kunna vara möjliga
utfall beskrivits och värderats, i avsikt att beskriva osäkerheter i den samhällsekonomiska
värderingen.

3

Ansökan om vattenskyddsområden med föreskrifter för Roma grundvattentäkter. Region Gotland.
Sweco Environment AB, uppdragsnummer: 1300928202. Förhandskopia 2016-05-19.

2

RAPPORT
2018-01-12

p:\1315\1340147_samhällsekonomisk_analys\000\10
arbetsmtrl_dok\rapport\final\samhällsekonomisk värdering skyddsområde roma slutversion
171222.docx

1.3

Genomförande
För att uppnå uppdragets syften har arbetet omfattat flera olika steg, vilka redovisas enligt
följande:


Kapitel 2. Som en bakgrund för analysen har en beskrivning av det föreslagna
skyddsområdet gjorts, inkluderande naturgivna förutsättningar, skyddsområdets
geografiska avgränsning samt föreslagna skyddsföreskrifter (Kapitel 2).



Kapitel 3. Därefter har olika riskkällor vilka kan påverka grundvattenkvaliteten
(råvattnet) negativt beskrivits. Den riskkälla som i tidigare utredningar bedömts
vara förknippad med högst risknivå är spridning av bekämpningsmedel inom
jordbruket. För att få ett underlag för bedömning av effekterna och de
samhällsekonomiska konsekvenserna av en begränsning av användningen av
bekämpningsmedel i enlighet med föreslagna skyddsföreskrifter genomfördes en
simulering av riskerna för spridning av bekämpningsmedel till grundvattnet från
jordbruket. Simuleringen utfördas med modellverktyget MACRO DB.



Kapitel 4. För att bedöma de samhällsekonomiska konsekvenserna av införande
av ett vattenskyddsområde genomfördes en analys av hur dricksvattenförsörjningen kan komma att behöva utformas i framtiden vad gäller behov av
reningsteknik, alternativ råvattenkälla. Kostnaderna för olika
vattenförörjningsalternativ bedömdes i detta steg.



Kapitel 5. Med ovanstående underlag som grund genomfördes en
samhällsekonomisk konsekvensanalys, vilken omfattade följande delmoment:


Beskrivning av ett referensalternativ:
o



Nuvarande vattenförsörjning ersätts med ett annat
försörjningsalternativ och något VSO i Busarve införs inte. Att
fortsätta använda råvattentäkten i Busarve är inte möjligt utan att
också etablera ett VSO. Det enda sättet att avstå från ett VSO i
Busarve är därför att ersätta nuvarande vattentäkt med ett annat
försörjningsalternativ.

Beskrivning av ett åtgärdsalternativ:
o

Nuvarande vattenförsörjning behålls och VSO Busarve införs med
föreslagna föreskrifter.



Identifiering och uppskattning av negativa konsekvenser (kostnader) för olika
verksamheter och markanvändning till följd av införandet av skyddsområdet
och dess föreskrifter (Syfte A).



Ekonomisk värdering av de positiva (nyttor) och negativa (kostnader)
konsekvenser som införandet av VSO Busarve har jämfört med att ersätta
vattentäkten (Syfte B). Konsekvenserna uttrycks så långt möjligt kvantitativt i
monetära enheter (kr). De konsekvenser som inte kan kvantifieras beskrivs
kvalitativt.
3
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1.4

Sammanfattande bedömning av de samhällsekonomiska effekterna av
införandet av ett vattenskyddsområde och föreskrifter för vattentäkterna i
Roma Busarve.

Kapitel 6. Slutsatser och diskussion.

Deltagare
Utredningen har genomförts av Lars Rosén, Josefin Pehrsson, Andreas Lindhe, Håkan
Wennerberg och Lars Grahn vid Sweco Environment AB och Linus Hasselström och
Henrik Nordzell vid Anthesis Enveco AB. Modelleringen av föroreningsspridning med
programvaran MACRO DB har genomförts av Niklas Ekstrand, Jakob Nordlund och
Fredrik Stenemo vid Sweco Environment AB. Kontaktpersoner vid Region Gotland har
varit Claudia Castillo och Jonas Nilsson.
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2

Skyddsområdet

2.1

Geologi och hydrogeologi
Den övre berggrunden på Gotland är uppbyggd av olika typer av sedimentära bergarter
bildade under de geologiska perioderna kambrium till silur (ca 550-400 miljoner år
sedan). De sedimentära bergarterna överlagrar urberget och har en total mäktighet på
knappt 500 m i Romaområdet4. De övre sedimentära bergarterna i Romaområdet tillhör
den stratigrafiska enhet som kallas Slitegruppen och är avsatta under silur (ca 440-400
miljoner år sedan). Slitegruppen utgörs av flera enheter vilka består av olika typer av
kalksten. Inom Romaområdet förekommer märgelsten och märgel som den ytligaste
bergarten. Denna är relativt lättvittrad och det är därför Romaområdet är relativt låglänt
och flackt.
Borrprotokoll från brunn U2 i Busarve, som är 50 m djup, visar att sedimentberget är
heterogent uppbyggt, har varierande sprickighet och att lerstick (tunna lerlager)
förekommer på olika nivåer i lagerföljden.
I Busarve uppgår jordlagrens mäktighet till ca 2-4 m. De består i huvudsak av
moränmärgel med inslag av lermärgel5. Av jordartskartan (Figur 2) framgår att områden
med moränlera eller lermorän dominerar och att områden med sand, torv och lera
förekommer. Sand, torv och lera förekommer huvudsakligen öster om Roma, i ett stråk
längs Atlingbo – Roma Kloster. Dessa jordarter är företrädelsevis postglaciala och
sannolikt förekommer därför morän (moränmärgel eller lermärgel) under dessa. I området
förekommer ett fåtal områden med hällmark.
Grundvattenbildningen på Gotland sker huvudsakligen mellan november och april 6. I
områden med berg i dagen eller genomsläppliga ytjordarter kan grovt sett hela
nettonederbörden (dvs total nederbörd minus total avdunstning) antas bilda grundvatten.
I områden med täta jordarter bildar endast en del av nettonederbörden grundvatten.
Enligt Rodhe m.fl.7 uppgår grundvattenbildningen i Romaområdet till 150-225 mm/år eller
4,8 - 7,1 l/s och km2. Uppgiften baseras på beräkningar. Baserat på en provpumpning av
U2 i Busarve år 1977 bedömdes grundvattenbildningen att vara i storleksordningen 15
mm/år5. Uppgiften baserades på bedömd storlek av influensområdet relativt ett teoretiskt
vattenuttag på 30 l/s i Romaområdet. Anledningen till den relativt lågt bedömda
Erlström, M., m.fl. (2009): Beskrivning till regional berggrundskarta över Gotlands län, SGU Serie
K nr 221. Uppsala: Sveriges Geologiska Undersökning.

4

5

VBB Viak (1991): Ansökan om lagligförklaring av grundvattentäkt för Roma samhälles
gemensamma vattenförsörjning.
6

SGU (2005): Revidering av skyddsområde för Visby – Vibble vattentäkter. Dnr 08-1285/2003.

Rodhe, A., Lindström, G., Rosberg, J., Pers, C., (2006): Grundvattenbildning i svenska typjordar –
översiktlig beräkning med en vattenbalansmodell. Uppsala universitet, Institutionen för
geovetenskaper, Luft- och vattenlära. Report Series A, No. 66.

7
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grundvattenbildningen var att täta ytjordarter, mindre vattenförande berglager (lersten)
och lerstick i lagerföljden reducerar grundvattenbildningen successivt med ökat djup.

Figur 2: Redovisning av förekommande jordarter i anslutning till Roma grundvattentäkter. Uttagbrunnarna är
markerade med triangel-symbol. © SGU

Den regionala grundvattenströmningen i Romaområdet sker i stort från NV mot SO 8. Den
bedömda gradienten är i storleksordningen ca 1 ‰. Tidigare undersökningar har
konstaterat att flera brunnar i området har artesiskt vatten, d.v.s. grundvattenytans
trycknivå är högre än markytan9. Detta orsakas av att grundvattenmagasinen i
Romaområdet är av sluten karaktär och står i hydraulisk kontakt med höjdområdena i NV
där blottad berggrund medger högre grundvattenbildning.

8

VBB Viak (1991): Ansökan om lagligförklaring av grundvattentäkt för Roma samhälles
gemensamma vattenförsörjning.
9

VBB Viak (1978): PM – Hydrogeologiska undersökningar inom Romaområdet 1976-1978.

6
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Tillrinningsområdet för vattentäkterna i Roma Busarve och Roma Kloster begränsas av
vattentäkternas influensområde (balansen mellan uttag och grundvattenbildning),
grundvattenmagasinets gränser samt av topografin. Sydost om Roma begränsas
grundvattenmagasinet av Hallaformationen vilken har sämre hydrauliska egenskaper.
Denna gräns går ungefärligt längs linjen Atlingbo – Roma Kloster, och är sannolikt ingen
skarp hydraulisk gräns10. I nordväst avgränsas grundvattenmagasinet mot höjdområdena
längs en linje ungefärligt längs Träkumla – Follingbo. Nordväst om denna gräns
förekommer kalkberglager med andra hydrauliska egenskaper. Som beskrivits ovan finns
sannolikt hydraulisk kontakt mellan grundvattenmagasinet i Romaområdet och
höjdområden i NV. Mot NV antas därför att tillrinningsområdet avgränsas av
ytvattendelare uppe på höjdområdena. Det är dock mycket svårt att avgöra om och var
yt- och grundvattendelare sammanfaller i detta höjdområde. Tillrinningsområdet för
vattentäkterna i Romaområdet är stort och svårdefinierat, ett översiktligt förslag visas i
Figur 3.

Figur 3: Bedömt ungefärligt tillrinningsområde för Roma grundvattentäkter. Förklaring till färgerna (jordarterna)
framgår av Figur 4. © SGU

VBB Viak (1978): PM – Hydrogeologiska undersökningar inom Romaområdet 19761978.
10
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Enligt SGU kännetecknas grundvattenmagasinen i berggrunden på Gotland av låg
porositet, men hög hydraulisk konduktivitet (vattengenomsläpplighet)11. Detta innebär att
grundvattenmagasinen har låg förmåga att magasinera vatten samtidigt som
vattenföringen kan vara hög till t.ex. brunnar. Det kan därför förväntas att
grundvattennivåerna varierar relativt kraftigt under året och att grundvattenuttag får stor
omgivningspåverkan.
En detaljerad beskrivning av de båda uttagsbrunnarnas funktion och kapacitet i Busarve
ges i förslaget till skyddsområde och föreskrifter12.

2.2

Skyddsområdets geografiska avgränsning
För vattentäkterna i Roma har två olika vattenskyddsområden (VSO) förslagits 12, för
Roma Busarve respektive Roma Kloster. Förslagen till skyddsområden har utformats i
enlighet med Naturvårdsverkets rekommendationer 13,14. Skyddsområdena är indelade i
följande skyddszoner med olika restriktionsnivåer:

11



Vattentäktszon - Syftet är att säkra ett effektivt närskydd för vattentäkten och
zonen avgränsas som ett område kring en eller flera uttagsbrunnar.
Vattentäktszonen skyddas mot obehöriga på lämpligt sätt, t.ex. genom en låst
inhägnad. Marken inom vattentäktszonen bör endast disponeras av
vattentäktsinnehavaren. Annan verksamhet än vattentäkt bör inte förekomma
inom detta område.



Primär zon - Syftet med den primära skyddszonen är att riskerna för akut
förorening minimeras. En akut förorening ska hinna upptäckas och åtgärder
vidtas innan föroreningen når vattentäktszonen med uttagsbrunnen. Även särskilt
känsliga (sårbara) infiltrationsområden skall beaktas vid identifiering av primär
skyddszon. Gränsen mellan primär och sekundär skyddszon sätts så att
uppehållstiden från den primära zonen yttre gräns till vattentäktszonen gräns
beräknas vara minst 100 dygn.



Sekundär zon - Syftet med den sekundära skyddszonen är att bibehålla en hög
grundvattenkvalitet eller att förbättra kvaliteten. Den sekundära skyddszonen
avgränsas så att uppehållstiden från skyddszonens yttre gräns till
vattentäktszonen har en beräknad uppehållstid på minst ett år.

SGU (2005): Revidering av skyddsområde för Visby – Vibble vattentäkter. Dnr 08-1285/2003.

12

Ansökan om vattenskyddsområden med föreskrifter för Roma grundvattentäkter. Region
Gotland. Sweco Environment AB, uppdragsnummer: 1300928202. Förhandskopia 2016-05-19.
13

Naturvårdsverket (2011): Handbok om vattenskyddsområde. Handbok 2010:5.

Naturvårdsverket (2003): Naturvårdsverkets allmänna råd om vattenskyddsområden. NFS
2003:16.

14
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Också en tertiär skyddszon kan inrättas i enlighet med Naturvårdsverkets
rekommendationer, med syfte att omfatta resterande delar av tillrinningsområdet för
vattentäkten som inte omfattas av övriga skyddszoner. Syftet med den tertiära
skyddszonen är att även mark- och vattenutnyttjande som negativt kan påverka
vattenförekomster och vattentäkter i ett långt tidsperspektiv omfattas av
vattenskyddsområdet. För Roma Busarve vattentäkter har ingen tertiär zon föreslagits,
med motiveringen att de tre föreslagna zonerna (vattentäktszon, primär zon och sekundär
zon) bedöms vara tillräckligt för att skydda vattentäkten15.
Indelningen i skyddszoner har i första hand skett på hydrogeologiska grunder:
vattenuttag, vattenbalans och grundvattenbildning samt berggrundens hydrauliska
egenskaper. Den föreliggande utredningen omfattar analys av de samhällsekonomiska
effekterna vid införande av VSO i Roma Busarve och den geografiska avgränsningen av
primär och sekundär skyddszon för detta VSO visas i Figur 4.

Figur 4 Primär och sekundär skyddszon för det föreslagna vattenskyddsområdet i Roma Busarve.

15

Ansökan om vattenskyddsområden med föreskrifter för Roma grundvattentäkter. Region
Gotland. Sweco Environment AB, uppdragsnummer: 1300928202. Förhandskopia 2016-05-19.
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2.3

Föreskrifter
En uppdelning av vattenskyddsområdet i olika skyddszoner gör att skyddsföreskrifterna
blir mer nyanserade och skäliga, samt att lägre respektive högre krav kan ställas på
verksamheter inom olika områden beroende främst på närheten till uttagsbrunnen.
För det föreslagna vattenskyddsområdet i Roma Busarve har förslag till skyddsföreskrifter
utarbetats för respektive skyddszon. En detaljerad beskrivning av dessa föreslagna
föreskrifter redovisas i Bilaga 1.
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3

Påverkan på grundvattnets kvalitet från verksamheter

3.1

Riskkällor
Inom det föreslagna vattenskyddsområdet för Roma Busarve vattentäkt bedrivs olika
verksamheter vilka utgör riskkällor för påverkan på grundvattnets kvalitet. Som underlag
till förslaget om VSO och föreskrifter vid Roma vattentäkter har en riskanalys utförts16. För
Roma Busarve redovisas en sammanställning av riskanalysens resultat nedan.
De riskkällor som utifrån klassningen bedöms utgöra störst risk har klassats som
riskklass 3 och utgörs av:
-

Hantering av bekämpningsmedel i samband med jord- och skogsbruk inom
vattentäktens tillrinningsområde. I riskanalysen har bedömts att en oönskad
händelse inträffar inom de närmaste 10-50 åren och då ger upphov till en
långvarig försämrad råvattenkvalitet som ställer krav på beredning om inte vattnet
ska orsaka negativa hälsoeffekter.
Riskklassen motiveras av att:
o

Bekämpningsmedel ger en långvarig påverkan och är svåra att behandla
i ett vattenverk.

o

Bekämpningsmedel tidigare har detekterats i vattentäkten, vilket visar att
det föreligger hydrogeologiska förutsättningar för en transport av
kemikalier från markytan till grundvattnet i kalkberggrunden

o

Den huvudsakliga markanvändningen kring vattentäkten är odlingsmark
på vilken bekämpningsmedelsanvändning sker.

o

Det finns indikationer på att vattentäkterna har ett hydrauliskt samband
med den kanal som rinner genom åkerlandskapet ca 900 m väster om
vattentäkterna vilket innebär en risk för spridning av bekämpningsmedel
som avrunnit till kanalen.

De riskkällor som utifrån klassningen bedöms utgöra stor risk har klassats som
riskklass 2 och utgörs av:
-

Hantering av gödsel i samband med jord- och skogsbruk inom vattentäktens
tillrinningsområde. Motiveras av att nitrat ger en långvarig påverkan och kräver
behandling i ett vattenverk.

-

Olyckor på väg, vägdagvatten och upplag. Motiveras med närheten till lokalväg
och bristfälligt skydd mot infiltration av föroreningar

16

Ansökan om vattenskyddsområden med föreskrifter för Roma grundvattentäkter. Region
Gotland. Sweco Environment AB, uppdragsnummer: 1300928202. Förhandskopia 2016-05-19.
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-

Kemikalier. Motiveras med att kemikalier, även de som nyttjas för privat bruk, kan
vara svåra att hantera i ett vattenverk.

-

Avloppsreningsanläggningar. Motiveras av att påverkan kan vara långvarig och
kräva beredning i vattenverket.

-

Avfallsdeponier. Motiveras av att påverkan kan vara långvarig och kräva
beredning i vattenverket.

-

Anläggningsarbeten och täktverksamhet som öppnar upp till berggrunden och
minskar det skyddande jordlagrens mäktighet innebär alltid en risk för
bergborrade brunnar på Gotland.

Förutom ovanstående kan brunnarna bli påverkade av diffusa läckage via slukhål, vars
lägen inte är kända samt diffusa läckage via näraliggande kanal.

3.2

Spridning av bekämpningsmedel inom jordbruket
För att erhålla ett mera detaljerat underlag för vilka effekter riskkällan med högst bedömd
risknivå i riskanalysen kan orsaka (hantering av bekämpningsmedel inom jord- och
skogsbruket), har en modellering av förutsättningarna för spridning av
bekämpningsmedel till grundvattnet från odlingsmark utförts med programvaran MACRO
DB17, se Bilaga 2. Som ovan nämnts har bekämpningsmedel tidigare detekterats i
vattentäkten och som underlag för såväl de föreskrifter som senare ska fastställas samt
den samhällsekonomiska analysen av införande av VSO är ett detaljerat underlag om
spridningsförutsättningarna av bekämpningsmedel mycket viktiga.
Simuleringar har genomförts för grödor och aktiva substanser enligt ”Växtplan Roma VSO
2014”18, vilken antas vara representativ för jordbruket inom det föreslagna
vattenskyddsområdet i Busarve.
De huvudsakliga slutsatserna från modelleringen avseende läckage av
bekämpningsmedel är:


Läckage av bekämpningsmedel till grundvattenmagasinet kan inte uteslutas.



Besprutning av potatis- och rödbeta uppvisar högst simulerade koncentrationer
av bekämpningsmedel i botten på jordprofilen.



Mullhalten påverkar simuleringsresultatet kraftigt och bör säkerställas genom
analys av jordprov. En lägre mullhalt kan innebära att fler aktiva substanser, än
de som redovisats, läcker till grundvattnet.

17

Sweco Environment AB, 2017: MACRO DB Simulering Busarve: Simulering av spridning av
bekämpningsmedel från jordbruksmark i Roma, Gotland. Region Gotland. Uppdragsnummer:
1340160000.
18

RAPPORT
2018-01-12

LRF (2017). Växtplan Roma 2014.

12

p:\1315\1340147_samhällsekonomisk_analys\000\10
arbetsmtrl_dok\rapport\final\samhällsekonomisk värdering skyddsområde roma slutversion
171222.docx



Utspädningsberäkningen enligt riktlinjer från Havs- och vattenmyndigheten (HaV)
innebär en överskattning av läckaget. Beräkningen motsvarar att varje gröda
odlas på hela jordbruksmarken inom det bedömda tillrinningsområdet (49 %
jordbruksmark).



Behandlingsfrekvensen, d.v.s. hur ofta en gröda odlas på samma åkermark
påverkar beräkningsresultatet på så sätt att halterna blir lägre, vilket bör tas
hänsyn till vid tolkning av MACRO-DB resultatet.



Olika versioner av MACRO-DB ger upphov till olika resultat. Det är därför viktigt
att använda den senaste programversionen och den senaste versionen
ämnesdatabasen.

De detaljerade resultaten från simuleringen med MACRO DB redovisas i Bilaga 2.
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4

Dricksvattenförsörjning

4.1

Nuvarande vattenförsörjning
Roma vattenverk byggdes på 1960-talet och försörjer drygt 1000 invånare i Roma
samhälle med dricksvatten. Råvatten tas från tre brunnar, Busarve B1 och U2 samt från
brunn B5 inne i Roma samhälle. Busarve B1 och U2 står för 75 - 80% av
råvattenförsörjningen till vattenverket och Roma B5 för 20 - 25 %. Råvattnet från de tre
brunnarna blandas före beredning i Roma vattenverk. Vattenverket har en normal
vattenproduktion på 300 m 3/d, maximal vattenproduktion på 380 m 3/d och är
dimensionerat för ett momentant maxflöde på 25 m3/h (6,8 l/s).
Råvattendata finns presenterat på Region Gotlands hemsida med analysdata för åren
2009 - 2015. Råvattnet är hårt (omkring 20 tyska hårdhetsgrader) och innehållet av
naturligt organiskt material är normalt för ett grundvatten (COD ca 1mg/l). Vattnet i
brunnarna i Busarve har lågt mikrobiologiskt innehåll. E. Coli har detekterats vid ett tillfälle
(av 12 provtagningar). Råvattnet i B5 har högre mikrobiologiskt innehåll med betydande
halter av koliforma bakterier (2-43 cfu/100 ml), E. coli (<1-12 cfu/100 ml) och intestinala
enterokocker (<1 – 98). De två sistnämnda parametrarna tyder på påverkan från avlopp,
gödsel eller dagvatten. Natriumkloridhalten är också hög i B5 (> 100 mg/l).
Bekämpningsmedel har vid några tillfällen uppmätts i blandvattenprover från brunnarna
men halterna har varit låga och ligger under gränsvärdet för godkänt dricksvatten19.
Enligt Livsmedelsverket ska vattenverk ha tillräckligt antal säkerhetsbarriärer mot
mikrobiologisk förorening för att dricksvattnet inte ska utgöra fara för människors hälsa.
Eftersom råvattendata från brunnarna B1 U2 och B5 visar på betydande mikrobiologisk
påverkan finns behov av barriärer. Tidigare har vattenverket haft ett UV-ljus (250 J/m3)
för avdödning av mikroorganismer men under 2017 har vattenverket byggts ut med
ytterligare barriärer.
Det nya vattenverket har tre mikrobiologiska barriärer. Först sker avskiljning av
mikroorganismer genom ett ultrafilter (nominell porvidd 30 nm). Därefter sker inaktivering
(avdödning) av mikroorganismer genom UV-behandling (400 j/m2) och dosering av
natriumhypoklorit, se Figur 5.

Figur 5 Ny beredning Roma VV fr.o.m. 2017.

19
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Med hjälp av förenklad MBA20 kan en mycket översiktlig bedömning av barriärhöjd göras
och denna bedömning visar att det nya vattenverket klarar att hantera den rådande
råvattenkvaliteten i Roma/Busarve.

4.2

Kostnader för nuvarande vattenverk
Sammanställning av kostnader finns i Tabell 1. Nybyggnationen av Roma vattenverk
2017 kostar totalt 3,5 Mkr och inkluderar ny processutrustning (ca 2,5 Mkr), utbyggnad
och nytt reservkraftaggregat.21 Till kostnadsposten för nuvarande vattenverk läggs ett
restvärde (bl.a. byggnad och befintlig lågreservoar på 160 m 3) på 400 kkr. Membranfilter
har en beräknad livslängd på 7 år varefter de behöver bytas ut. Ungefär vart 15:e år
behöver maskindelar bytas ut (rör, ventiler, pumpar mm) till en kostnad på ca 75 kkr
(beräknat som 3 % av investeringskostnaden för maskin). Utöver reinvestering finns
löpande kostnader för drift och underhåll, enligt Tabell 122.

4.3

Åtgärder och kostnader för att rena bekämpningsmedel
Om det i framtiden uppstår oacceptabla halter av bekämpningsmedel i råvattnet kan
kolfilter installeras vid vattenverket. Kolfilter vid Roma vattenverk skulle bestå av 2
stycken trycksatta rostfria filtertankar fyllda med totalt 12 m 3 aktiverat kol. Tankarnas
storlek behöver vara 2 meter i diameter och 3 meter höga för att möjliggöra expansion vid
backspolning. En utbyggnad av vattenverket på ca 30 m 2 skulle krävas för att rymma
kolfilterreningen. Utöver filtertankar behövs backsolningspump och kompressor.
Investeringen av kolfilter inklusive utbyggnad bedöms kosta 2 Mkr.
Andra alternativ finns för att avskilja bekämpningsmedel, exempelvis nanofiltrering eller
omvänd osmos på delflöde. Livscykelkostnaden bedöms dock ligga i samma
storleksordning som kolfilter eller högre. För att kolet väl ska adsorbera föroreningarna
krävs relativt tät reaktivering eller byte av kolfiltermassa. Leverantörer uppger ca 2 års
intervall för att erhålla god adsorption. Drifterfarenheter innan genomslag av
bekämpningsmedel på ett humusfattigt vatten är 4 - 5 år, ibland upp till 7 år. I
beräkningen har 4 år använts. Siffror för drift och underhåll baseras på jämförande verk
på Gotland och Swecos referensanläggningar.

Förenklad MBA, Mikrobiologisk BarriärAnalys, Publikation P112 Förenklad, Svenskt
Vatten, 2015
20

21

Uppgifter från Maskiningenjör Lars Westerlund, Region Gotland 2017-05-18.

22

Uppgifter från Maskiningenjör Lars Westerlund, Region Gotland 2017-05-18
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Underhållskostnader

Driftkostnader (kkr/år)

Investering

Tabell 1 Kostnader för dricksvattenförsörjning från Roma vattenverk.

4.4

Kostnadspost

Nuvarande
vattenverk

Tillkommande
kostnader för
rening av
bekämpningsmedel
(kolfilter)

Investeringskostnad
(kkr)

3 500 kkr
400 kkr (Restvärde)

2 000 kkr

Kemikaliekostnader

25 kkr

-

Energikostnader

55 kkr

10 kkr

Personalkostnader

50 kkr

-

Förnyelse ultrafilter

100 kkr per 7 år

-

Byte av UVlampor/kvartsglas

3 kkr per 1,5 år

-

Byte av
kolfiltermassa

-

120 kkr per 4 år

Underhållskostnad
(rör, maskin, el,
bygg)

75 kkr per 15 år

60 kkr per 20 år

Kostnader för ersättning av Busarve/Roma vattentäkt
Om ett VSO inte etableras för vattentäkten i Busarve måste råvattentäkten eller hela
vattentäkten, inklusive nuvarande vattenverk, ersättas. Under utredningens gång har
diskuterats att en möjlighet skulle vara att koppla samman försörjningsnätet i Roma med
Visby. En överföringsledning mellan Visby och Roma på ca 15 km behöver då anläggas.
Investeringskostnaden för överföringsledning till Visby (Ø 100 mm) uppskattas till
19,5 Mkr med en energikostnad för överpumpning på ca 40 kkr/år.
Vattentäkterna i Visby är dock redan idag maximalt utnyttjade och Region Gotlands
bedömning är att detta inte är en möjlig lösning inom överskådlig tid. Det mest realistiska
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alternativet till nuvarande vattentäkt i Busarve under överskådlig tid är enligt Region
Gotland att finna en annan grundvattentäkt. Två olika alternativa lägen för en sådan
grundvattentäkt har studerats. Den förväntade kostnaden för att anlägga en ny
grundvattentäkt uppskattas till mellan 7,2 och 14,7 Mkr. Till detta tillkommer
anslutningskostnader för ytterligare 50 hushåll som idag inte har kommunalt vatten,
eftersom dessa hushåll kommer att sakna skydd mot förorening av dricksvattnet om inte
VSO införs. Anläggningsavgiften för vatten och spillvatten i område utan dagvatten
uppgår på Gotland till ca 170 000 kr23 för en normalvilla, vilket uppgår till en total kostnad
om 8,5 Mkr. Dessa kostnadsuppskattningar inkluderar inte kostnader till följd av
restriktioner i verksamheter som då kan behöva införas vid den nya råvattentäkten.
En mera detaljerad redovisning av kostnaderna för att etablera en annan grundvattentäkt
som kan försörja Roma vattenverk med råvatten presenteras i Bilaga 3.

23
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Avgifter för Regon Gotlands vatten- och avloppsverksamhet (http://www.gotland.se/67904)
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5

Samhällsekonomisk värdering av effekter

5.1

Inledning
Samhällsekonomisk konsekvensanalys (Kostnads-Nytto Analys - KNA)24 är en metod för
att strukturera positiva och negativa konsekvenser från ett projekt eller policyförslag i
relation till ett referensalternativ. Metoden har sin grund i ekonomisk teori, vilket innebär
att kostnader och nyttor ska förstås som välfärdsförändringar i samhället. Jämfört med en
finansiell analys fångar en KNA också bredare välfärdseffekter som inte syns som rent
finansiella effekter, vilket är fallet för t.ex. många ekosystemtjänster.
En KNA inkluderar typiskt sett åtminstone följande:
-

En identifiering av ett referensalternativ (nollalternativ)

-

En beskrivning av den åtgärd, det projekt eller policyförslag som ska utvärderas

-

En identifiering av konsekvenser (kostnader och nyttor)

-

En beskrivning av konsekvenserna, om möjligt i kvantitativa termer

-

En beskrivning av fördelningseffekter, osäkerheter och slutsatser

Från ett samhällsekonomiskt perspektiv är ett projekt lönsamt om nyttorna överstiger
kostnaderna. Tekniskt uttryckt är detta fallet om nettonuvärdet (NNV) är större än noll.
Detta uttryck innebär en aggregering av kostnader (K) och nyttor (N) över en given
tidsperiod (T). Framtida nyttor och kostnader uttrycks i nuvärden genom en
diskonteringsränta (r), enligt ekvation 1;
1

𝑁𝑁𝑉 = ∑𝑇𝑡=0 (1+𝑟)𝑡 (𝑁𝑡 − 𝐾𝑡 )

(ekv.1)

där t benämner den tidpunkt då respektive kostnad eller nytta inträffar.
I praktiken är det ofta svårt att beräkna ett fullständigt nettonuvärde (NNV) eftersom
underlag ibland saknas för att monetarisera (uttrycka i kronor) samtliga effekter. Det är i
så fall viktigt att identifiera och beskriva även konsekvenser som inte kan monetariseras.
Ramarna för denna analys innebär att vissa kostnads- och nyttoposter uttrycks kvalitativt
och inte monetärt. Även denna typ av analys ger ett viktigt beslutsunderlag eftersom den
hjälper till att peka ut konsekvenser av olika åtgärdsalternativ. Vidare kan den ge en
indikation om hur olika alternativ kan rangordnas ekonomiskt i förhållande till varandra.
Det är därför viktigt att slutsatser dras baserat inte bara på de monetariserade nyttorna
och kostnaderna utan baserat på helhetsbilden där de kvalitativa beskrivningarna ingår.
Analysen som presenteras i denna rapport bygger på tidshorisonten 50 år och 4 %
diskonteringsränta. Denna tidshorisont baseras på teknisk livslängd för de investeringar
som genomförs. Om analysen utökas till ytterligare en investeringsperiod blir resultatet för
24

Se t.ex. Kriström, B., Bonta-Bergman, M. (red.), 2014. Samhällsekonomiska analyser av
miljöprojekt – en vägledning. Naturvårdsverket rapport 6628.
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den perioden (år 51–100) identiskt som i denna analys med skillnaden att diskonteringen
får ett större utslag. Diskonteringsräntan ligger i linje med rekommendationer från
Naturvårdsverket25 (4 %) samt EU-kommissionen26 (3 – 5 %).
Denna analys syftar till att belysa de samhällsekonomiska konsekvenserna av utökat
vattenskydd i Busarveområdet. De verksamheter som står i centrum för analysen utgörs
av det jordbruk (växtodling och djurhållning) och skogsbruk som bedrivs i området. Även
andra aktiviteter som bedöms utgöra potentiella riskkällor för grundvattentillgången i
området beaktas, exempelvis:
-

Enskilda avlopp

-

Upplag av snö, avfall eller förorenade massor

-

Upplag av asfalt, oljegrus och vägsalt

-

Energianläggningar och vattenbrunnar

Resterande del av kapitlet är upplagt enligt följande: I avsnitt 5.2 redovisas vilket
referensalternativ och åtgärdsalternativ som analyseras. I avsnitt 5.3 ges en översikt över
aktiviteter och värden som förekommer i referensalternativet. I avsnitt 5.4 identifieras
konsekvenser av åtgärden. Dessa beskrivs och värderas, i möjlig utsträckning i kronor, i
avsnitt 5.5. Slutsatser och diskussion presenteras i avsnitt 5.6.

5.2

Referensalternativ och åtgärdsalternativ
För att en samhällsekonomisk analys ska kunna göras behövs ett referensalternativ och
(minst) ett åtgärdsalternativ. Kostnader och nyttor av åtgärdsalternativet uttrycks som
skillnader jämfört med referensalternativet. Det är därför viktigt att referensalternativet är
väldefinierat över hela analysens tidshorisont och inte bara hur situationen är idag.
I referensalternativet ges en beskrivning av de aktiviteter och verksamheter som bedömts
som riskkällor i förhållande till vattenförsörjningen i Busarveområdet27. Beskrivningen
omfattar en skattning av ekonomiska värden av de pågående verksamheterna,
omfattningen av olika riskkällor, och förväntad utveckling i en framtid utan ett VSO med
föreskrifter. Referensalternativet är ett så kallat nollalternativ, det vill säga att ingen åtgärd
genomförs och verksamheterna fortsätter som idag. Eftersom det inte går att fortsätta ta
ut dricksvatten vid Busarve utan vattenskyddsområde innebär det att vattenförsörjningen

25 Naturvårdsverket, 2003. Konsekvensanalys steg för steg. Handledning i samhällsekonomisk
konsekvensanalys för Naturvårdsverket. Stockholm 2003.
26 EU-Kommissionen, 2014. Guide to cost-benefit analysis of investment projects. Economic
appraisal tool for cohesion policy 2014-2020. European Commission. December, 2014.
27 Ansökan om vattenskyddsområden med föreskrifter för Roma grundvattentäkter. Region
Gotland. Sweco Environment AB, uppdragsnummer: 1300928202. Förhandskopia 2016-05-19.

RAPPORT
2018-01-12

19

p:\1315\1340147_samhällsekonomisk_analys\000\10
arbetsmtrl_dok\rapport\final\samhällsekonomisk värdering skyddsområde roma slutversion
171222.docx

till området skulle behöva säkras på annat sätt, t.ex. med överföring från annan plats. Vid
införande av VSO behöver inte nuvarande vattentäkt ersättas.
Referensalternativet inkluderar också planerade/påbörjade aktiviteter såsom utbyggnad
av vattenreningsverket för mikrobiologisk rening. Vidare beskrivs en trolig utveckling vad
gäller produktion och prisnivå kopplat till förändringar i yttre förutsättningar, vad gäller
t.ex. klimat. Genomgående för analysen utgår vi från ett tidsperspektiv på 50 år.
Åtgärdsalternativet innebär att ett vattenskyddsområde (VSO) skapas för att säkra
dricksvattenförsörjningen från den nuvarande vattentäkten. Det införs ett antal föreskrifter
som påverkar verksamheter och användandet av marken genom exempelvis att det krävs
tillstånd för möjligheten att använda bekämpningsmedel och hantera växtnäringsämnen i
jordbruket. Detta kan påverka avkastning och i förlängningen jordbruksverksamheternas
lönsamhet. Även enskilda avlopp, energianläggningar, lagring och upplag av djurfoder,
timmer, avfall, asfalt m.m. kan påverkas av föreskrifterna. Det görs antaganden om i
vilken utsträckning verksamheterna förändras efter skapandet av VSO grundat på
befintlig lagstiftning jämfört med förslagna föreskrifter28. I vissa fall innebär föreskrifterna i
VSO ingen ytterligare inskränkning mot nuvarande situation.
Exakt hur föreskrifterna i slutgiltigt VSO kommer att se ut, och därefter tillämpas, är
osäkert. Detta gäller till exempel i vilken utsträckning ansökningar för användande av
bekämpningsmedel och växtnäringsämnen i jordbruket tillåts och vilka eventuella
restriktioner eller villkor som ställs för att tillståndet ska gälla. På grund av denna
osäkerhet studeras två olika scenarier för åtgärdsalternativ 1:
a. Strikt reglering, som motsvarar ett worst case-scenario med stränga restriktioner
och villkor för användande av bekämpningsmedel inom primär och sekundär
skyddszon, vilket speglar ett scenario med största möjliga påverkan på
verksamhetsutövarna i området. Det är tydligt från förslaget till föreskrifter att det
inte handlar om ett förbud mot användandet av bekämpningsmedel, men
tillstånd kan ges med villkor och detta scenario representerar alltså mycket
stränga sådana i syfte att utröna effekterna av detta för inte minst jordbrukarna i
(för näringen) värsta möjliga scenario. I detta hypotetiska scenario antas, för att
illustrera extremfallet, att graden av restriktioner och villkor mot användande av
bekämpningsmedel innebär att de endast kan användas i väldigt begränsad
utsträckning. Yrkesmässig hantering av växtnäringsämnen ges tillstånd utan
stränga villkor inom primär zon, anmälan krävs i sekundär zon. Lagring av
växtnäringsämnen utan uppsamling respektive direkt på mark är förbjuden. Detta
antas ge ett gott skydd för att säkra dricksvattenförsörjningen. Administrativa
kostnader för ansökningar om tillstånd för bekämpningsmedel samt tillstånd
respektive anmälan för hantering av växtnäringsämnen tillkommer.
b. Anpassad reglering, som bygger på att tillstånd ges men med färre restriktioner
och villkor. Det är svårt att bedöma på förhand vilka restriktioner och villkor som
28 Ansökan om vattenskyddsområden med föreskrifter för Roma grundvattentäkter. Region
Gotland. Sweco Environment AB, uppdragsnummer: 1300928202. Förhandskopia 2016-05-19.
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kan vara aktuella och inte. Här antas att hårdare villkor ges för
bekämpningsmedel som bedöms ha den största risken för att nå
föroreningshalter över gränsvärdet, enligt körningar i MACRO DB29. Övriga
bekämpningsmedel ges tillstånd utan omfattande villkor. I övrigt gäller samma
förutsättningar som i scenario a. Scenarierna jämförs inte med varandra utan
även anpassade scenario antas ge ett tillräckligt skydd för att säkra
dricksvattenförsörjning.
Det anpassade scenariot (b) bedöms vara mera troligt än worst-case scenariot (a). Dock
är det svårt att på förhand bedöma hur tillämpningarna kommer att ske i praktiken. Det är
t.ex. möjligt att även scenariot för ”anpassad reglering” är mer strikt formulerat än vad
utfallet faktiskt blir. Scenarierna används för att illustrera hur olika nivåer av restriktioner
och villkor kan påverka lönsamheten i jordbruket. För verksamheter utöver jordbruket
konstrueras inga sådana scenarier. Restriktioner för dessa verksamheter antas ligga i
linje med de förslagna föreskrifterna28. För övriga verksamheter som kräver tillstånd eller
anmälan innebär det administrativa kostnader.

5.3

Beskrivning av aktiviteter och värden i referensalternativet

5.3.1 Dricksvattenförsörjning
Roma grundvattentäkter omfattar tre bergborrade brunnar fördelade på två
Brunnsområden; Roma Busarve (2 brunnar) och Roma Kloster (1 brunn)30. Dessa ger
kommunal vattenförsörjning i Roma, Dalhem och Lövsta. I och med att reservvattentäkter
saknas är vattentäkterna förknippade med ett potentiellt stort samhällsekonomiskt värde.
Över tid kan ett antal yttre faktorer påverka dricksvattenförsörjningen genom att
grundvattennivåerna förändras. SGU31 har studerat klimatförändringarnas påverkan på
grundvattennivåerna i Sverige. För sydöstra Sverige (Kalmar län, dit Gotland har hänförts
p.g.a. brist på mätserier) har man beräknat att årsmedelvärdet av grundvattennivåerna
blir oförändrade eller att det eventuellt kan uppstå en liten sänkning av årsmedelvärdet
(upp till 15 cm) framåt slutet av seklet.
Avseende årsvariationer anger SGU att grundvattennivåerna beräknas vara oförändrade
under vinter och sommar, men sjunka något under vår och höst (det senare p.g.a. ökad
avdunstning). Dock anges att grundvattenbildningen bedöms kunna ske tidigare på året
och fortsätta längre in på hösten och att nederbörden ökar på Gotland i framtiden, vilket
ger större flöden i vattendrag. På grund av ökande temperaturer (och därmed ökad
avdunstning) riskerar grundvattennivåerna emellertid istället att sjunka. Sänkta
grundvattennivåer till följd av klimatförändringar bedöms ha ringa påverkan på
29

Sweco Environment AB, 2017: MACRO DB Simulering Busarve: Simulering av spridning av
bekämpningsmedel från jordbruksmark i Roma, Gotland. Region Gotland. Uppdragsnummer:
1340160000.
30
31
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Analysen är dock begränsad till Roma Busarve.
SGU (2015): Grundvattennivåer i ett förändrat klimat-nya klimatscenarier. SGU-rapport 2015:19.
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vattentäkterna i Roma förutsatt att inga motstående vattenuttag anläggs i täktens
omedelbara närhet. Under projektets tidshorisont på 50 år antas det därför inte bli någon
förändring i risk för dricksvattenförsörjningen från yttre faktorer. Nuvarande riskkällor som
t.ex. olyckor, transporter eller bebyggd miljö kvarstår alltså i samma omfattning under
hela tidshorisonten.
5.3.2 Jordbruk
Enligt uppgifter från LRF återfinns idag 16 markägare inom det föreslagna området för
primär och sekundär zon som sammanlagt uppgår till ca 770 ha (100 resp. 670 ha). Inom
jordbruket som ligger inom det planerade vattenskyddsområdet arbetar idag 21
anställda32. Följande aspekter inom jordbruket behandlas inom analysen;


Markvärden (primär och sekundär zon)



Skattad avkastning från växtodling



Skattad avkastning från köttproduktion



Förädlingsindustrin - förädlingsvärde



Utvecklingen under de kommande 50 åren för varje punkt ovan

Markvärden
För att uppskatta markvärdet inom det planerade vattenskyddsområdet har LRF använt
sig av en skattning av värdet på jordbruksmarken i samband med ett generationsskifte i
området, vilket sattes till 170 000 kronor per hektar. Uppgifter om markvärdena i det
aktuella produktionsområdet (Götalands mellanbygder) finns också tillgängliga via SCB 33,
som anger värdet 120 000 kr/ha. För att ytterligare förstärka dataunderlaget har det gjorts
en sökning på faktiska försäljningar av gårdar på Gotland med mer än 5 ha mark under
de senaste fem åren. Markvärdet beräknades genom att sätta ett schablonpris på
byggnader på 10 000 kr per kvadratmeter, vilket bör vara mycket lågt. Medelpriset per
hektar mark blev då 81 000 kr, se Tabell 2.

32 Personlig kontakt 2017-05-17 med Anders Nypelius (LRF) och mail med underlag från LRF:s
skattningar.
33 SCB 2016a. Priser på jordbruksmark 2015. Statistiska meddelanden JO 38 SM 1601.
Skattningen baseras på uppgifter från produktionsområdet Götalands mellanbygder där Gotland
ingår.
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Tabell 2. Markvärden i miljoner kronor (Mkr) med nuvarande situation, uppdelat i primär och
sekundär zon, baserat på olika statistiska underlag.
Område

Areal
(ha)

LRF:s värdering
(170 Tkr/ha)

SCB
(123 Tkr/ha)

Faktiska försäljningar
(81 Tkr/ha)a

Primär zon

99

16,8

12,2

8,0

Sekundär zon

668

113,6

82,2

54,1

Totalt

767

130,4

94,3

62,1

a) Försäljningspris minus byggnader med schablonpris på hus räknat på 10 000 kr/m2

Växtodling och köttproduktion
Enligt uppgifter från LRF består sammansättningen av sädesslag inom växtodlingen i
området enligt Tabell 3 nedan. Uppgifter om avkastning (kg/ha) och avskrivningspriser
(SEK/100kg) har också inhämtats från LRF34 för att få mer precisa uppgifter för området.
Jämfört med data från statistiska centralbyrån35 som anger hektarskörd för Gotland ligger
dessa siffror i regel något högre. Prisuppgifterna från LRF är i nivå med SCBs och i vissa
fall har SCBs statistik angetts i tabellen.
Priserna inom jordbrukssektorn har i nominella termer varit konstanta eller något
uppgående de senaste 50 åren. Spannmålspriserna varierade kraftigt i slutet på 2000talet men är nu tillbaka på samma nivå som i mitten på 80-talet. För matpotatis och
köttprodukter har priserna fluktuerat men över tid haft en något uppåtgående trend, se
Figur 6.

34

Telefonsamtal med Andreas Nypelius 2017-06-27.

35 SCB 2017. Skörd av spannmål, trindsäd, oljeväxter, potatis och slåttervall 2016. Statistiska
meddelanden JO 16 SM 1701.

RAPPORT
2018-01-12

23

p:\1315\1340147_samhällsekonomisk_analys\000\10
arbetsmtrl_dok\rapport\final\samhällsekonomisk värdering skyddsområde roma slutversion
171222.docx

Tabell 3. Växtföljd, avkastning, avräkningspris och intäkter inom det planerade
vattenskyddsområdet vid Roma-Busarve
Sädesslag

Areal (Ha)

Vall

102

Avkastning
(kg/ha)
7 000

Avräkningspris
(SEK/100 kg)
130

Intäkter per ha
(SEK)
9 100

Intäkter totalt
(SEK)
928 200

Höstkorn

60

9 500

128

12 160

729 600

Höstvete

135

9 000

143

12 870

1 737 450

Höstraps

80

4 100

372a

15 252

1 220 160

Vårkorn

46

6 750

125a

8 438

388 125

Vårvete

20

6 500

142a

9 230

184 600

Durumvete

50

6 000

130

7 800

390 000

Ärtor (bönor)

30

4 250

180

7 650

229 500

Majs

10

11 500

135

15 525

155 250

120 000

4 800 000

Potatis

40

60 000

200b

Rödbetor

10

67 500

68

45 900

459 000

Lök

10

57 500

138

79 350

793 500

Totalt

593

12 015 385

a) SCB 2016. Prisindex och priser på livsmedelsområdet Års - och månadsstatistik – 2017:03.
b) Genomsnitt av ca 85% sålt för 1,90-2,50 kr/kg och ca 15% sålt för 40 öre/kg

Nominella priser

3500
3000
2500
2000
1500
1000
500
0

19801982198419861988 19901992199419961998 200020022004200620082010 201220142016
Vete

Mellankalv

Slaktsvin

Matpotatis

Råg

Korn

Havre

Figur 6. Nominell prisutveckling mellan åren 1980–2016 för ett antal jordbruksprodukter relevanta
för vattenskyddsområdet (Källa: SCB:s statistikdatabas. Avräkningspriser, kronor per 100 kg efter
produkt och år). Y-axel: Kronor per 100 kg; X-axel: År.
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Reala priser med korrigering för avräkningsprisindex (A-index) visar dock att de flesta
jordbruksprodukter har haft fallande priser historiskt sett, matpotatis är ett undantag, se
Figur 7. Variationerna mellan åren är stora och beror på både strukturella och tillfälliga
faktorer. Faktorer som befolkningstillväxt och inkomstnivå m.m. påverkar efterfrågan
medan produktionsmedelskostnader och väderleksförhållanden m.m. påverkar utbudet.
Förenklat drar hög efterfrågan och lågt utbud upp priserna och om efterfrågan är låg och
utbudet högt sjunker priserna.

Realt prisindex 1980 = 100
250

200

150

100

50

0
1980198219841986198819901992199419961998200020022004200620082010201220142016
Vete

Mellankalv

Slaktsvin

Matpotatis

Råg

Korn

Havre

Figur 7. Real prisutveckling, korrigerad med totalt A-index (1980=100), mellan åren 1980–2016 för
ett antal jordbruksprodukter relevanta för vattenskyddsområdet (Källa: egen bearbetning av
underlag från SCBs statistikdatabas). Y-axel: Kr/100 kg; X-axel: År.

OECD producerar, i samarbete med FAO, en årlig rapport om utvecklingen inom
jordbrukssektorn36. I den senaste versionen från 2016 visas prognoser för de kommande
10 åren fram till 2025 baserade på historisk statistik. De förutspår ett något ökat utbud
globalt sett, men med konstanta nivåer i de mest produktiva länderna på grund av att den
teknologiska utvecklingen avstannat. På efterfrågesidan minskar populationsökningen
och inkomsttillväxten går ner i utvecklingsländerna, vilket totalt sett ger små ändringar i
reala priser. För enskilda grödor handlar det om mellan +1 % och -1,5 % per år. Priserna
på de vanligaste spannmålen förväntas minska i reala termer.

36

OECD-FAO, 2016. Agricultural Outlook 2016‑2025. Tillgänglig vid <http://www.fao.org/3/ai5778e.pdf>
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Det presenteras också en långsiktigt historisk trend för vete. Marknaden har utstått en del
chocker (t.ex. krig, politiska kriser och naturkatastrofer) som har skapat perioder med
höga priser men den långsiktiga trenden har ändå tydligt varit nedåtgående. Under det
senaste seklet har vetepriset sjunkit med i genomsnitt 1,5 % per år i reala termer, se
Figur 8.

Figur 8. Långsiktig historisk trend över reala vetepriser, faktiska priser visat med blå linje. Det
skuggade området motsvarar en standardavvikelse över och under den svarta trendlinjen. De höga
topparna är kopplade till bl.a. världskrig, politiska kriser och naturkatastrofer (Källa: OECD-FAO,
2016. Agricultural Outlook 2016‑2025. Tillgänglig vid <http://www.fao.org/3/a-i5778e.pdf>)

Baserat på ovanstående information antar vi i analysen att de reala priserna på spannmål
sjunker under projekttiden med en procent per år, vilket kan vara något av en
underskattning då det historiskt sett legat på 1,5 %. Vidare antas att priset på matpotatis
stiger med en procent per år och att priserna på köttprodukter är konstanta, uppskattat
baserat på trenderna i Figur 7 ovan. Det antas också konstanta priser på övriga
jordbruksprodukter, då det saknas tillgängliga historiska data för att göra välgrundade
prognoser för dessa. För t.ex. oljeväxter så har SCBs prisdata växlat mellan att anges för
raps endast (-1994 samt 2007-) och som ett samlat oljeväxtpris (1995-2006). Sedan 2007
avser priset raps med 9 % vattenhalt, innan 1995 avsåg priset 18 %.
För avkastning finns det inga tydliga trender för att produktionen per hektar skulle ha gått
upp eller ner över tid, utan det fluktuerar mer från år till år p.g.a. yttre förutsättningar, se
Figur 9. SMHI har studerat utvecklingen av klimatet på Gotland utifrån prognoser för
framtida utsläpp av växthusgaser37. Denna studie visar att vid slutet av 2000-talet kan
medeltemperaturen på Gotland ha ökat med upp till 5oC samt att vegetationsperioden
förlängts med 2–4 månader och att årsmedelnederbörden ökar. Möjligheten för jordbruket
på Gotland att utnyttja dessa förändrade förutsättningar för att öka hektarskörden (eller
SMHI, 2015. Framtidsklimat i Gotlands län – enligt RCP-scenarier. SMHI, Klimatologi nr 31,
2015.
37
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på andra sätt förbättra effektiviteten) och hur utsläppen av växthusgaser kommer att
förändras under de kommande 50 åren bedömer vi vara osäkert varför vi i analysen antar
en konstant avkastning över tid, vilket möjligtvis är en underskattning.

Avkastning över tid för ett antal grödor
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Figur 9. Utveckling av avkastningsnivå på Gotland för relevanta grödor inom området de senaste
30 åren. (Källa: SCBs statistikdatabas. Hektarskörd, kg per hektar efter region, gröda och år). Yaxel: Kr per hektar; X-axel: År.

Idag finns enligt uppgifter från Region Gotland38 fyra djurbesättningar i området med en
sammanlagd omsättning skattad till 27 Mkr av LRF. De berörda företagen har följande
sammansättning:

38
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Akebäck Suderbys 2:1, nötkreatur, 10 djurenheter.



Roma Bottängen 9:1, svin, 72 de.

Mailkorrespondens från Urban Åslund 2017-05-23.
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Roma Stora Väller 1:18, häst, 2 de.



Roma Ajmunds 1:10, nötkreatur, 250 de.

Av dessa gårdar har 2 djurstall som ligger i området nu, ett köttdjursstall för ca 1000 djur
och ett grisstall med 72 suggplatser, som producerar ca 1500–1600 slaktsvin om året39. I
Tabell 4 nedan visas avräkningspriser för olika slaktdjur under de tre senaste åren samt
ett medel under perioden, se även Figur 6 och Figur 7 för längre tidsserier på mellankalv
och slaktsvin. För referensalternativet antas att storleken på djurbesättningarna är
konstant över utvärderingstiden.
Tabell 4. Avräkningspriser slaktdjur, kronor per 100 kg eller per smågris (Källa: Jordbruksverket.
Priser Kött och ägg)

Mellankalv
Hanungkött
Ko
Slaktsvin
Smågris

2015
2 816
3 433
2 999
1 631
701

2016
2 814
3 440
3 205
1 757
758

2017 (mars)
2 807
3 421
3 188
1 677
749

Medel
2 812
3 431
3 131
1 688
736

Förädlingsindustri
Jordbrukarna i området levererar en del av sin produktion till ett antal förädlingsindustrier
på Gotland, bl.a. till Rydbergs (320 ton rödbetor + 450 ton potatis), Widegrens
potatispackeri (900 ton), Visby slakteri (1000 nöt + 1500 gris), Lantmännen samt att
Ejmunds gård skickar ströbädd och gödsel till Brogas. 40
Rydbergs tar varje år emot ca 4000 ton potatis från 9 olika kontrakterade odlare och 1250
ton rödbetor, vilket innebär att drygt 10 procent av potatisen och ca 25 procent av
levererade rödbetor kommer från odlarna i Roma Busarve. Vi antar att detta fortsätter i
samma omfattning under hela analysens tidshorisont.
5.3.3 Skogsbruk
Enligt LRF finns det ca 90 ha skog inom förslaget vattenskyddsområde med följande
åldersfördelning; 0–20 år på 28 % av arealen, 30 % med 20–50 år och 42 % 50–120 år
gammal skog.
Ett sammanhängande skogsområde på 25 ha finns i direkt anslutning till brunnsområdet i
Roma Busarve. Skogsbruket står generellt sett endast för en liten del av den totala
användningen av bekämpningsmedel och det sker främst i samband med behandling av

39

Mail med underlag från Anders Nypelius (LRF) 2017-07-14

40 Skrivelse från LRF Gotland 2016-03-16 till Region Gotland med anledning av förslag på
vattenskyddsområde i Roma Busarve
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skogsplantor. Upplag av bark, flis, spån, timmer och liknande i samband med skogsbruk
kan förorena grundvattnet genom läckage av bland annat fenoler.
5.3.4 Enskilda avlopp
I och på gränsen till föreslaget vattenskyddsområdet i Roma Busarve finns ett 50-tal
enskilda avlopp, se Figur 1041. Närmaste enskilda avloppsanläggning är lokaliserad ca
700–800 meter från brunnsområde Roma Busarve. Utsläpp av avloppsvatten räknas som
miljöfarlig verksamhet enligt miljöbalken. Risker förknippade med avlopp och
avloppsanläggningar är bland annat utsläpp av mikrobiella föroreningar till omgivande
mark och vatten. Andra risker kan exempelvis utgöras av läkemedelsrester samt
tvättmedel som når omgivande mark och vatten. Även stora mängder av näringsämnen
såsom kväve och fosfor kan utgöra ett hot mot en vattentäkt eller en vattenförekomst.
Därför krävs det att den som ska anlägga en ny eller ändra en befintlig
avloppsanläggning först gör en ansökan om tillstånd eller anmälan, även om det inte sker
inom ett vattenskyddsområde. Miljö- och hälsoskyddsnämnden är tillstånds- och
tillsynsmyndighet för enskilda avlopp.
Genom projektet Klart Vatten har Region Gotland drivit en tillsynskampanj för att
uppmärksamma och informera fastighetsägare om vad som krävs för att åtgärda otjänliga
enskilda avlopp så att de uppfyller befintliga krav på rening. Fram tills tiden för denna
analys har det fattats beslut om ca 4 000 tillståndsansökningar, av uppskattat 5 600 små
avlopp som behöver åtgärdas. De enskilda avloppen i Roma har ännu inte åtgärdats,
men vi antar att alla avlopp inom vattenskyddsområdet som är i behov av åtgärd kommer
att åtgärdas inom de närmsta åren.

41

Ansökan om vattenskyddsområden med föreskrifter för Roma grundvattentäkter. Region
Gotland. Sweco Environment AB, uppdragsnummer: 1300928202. Förhandskopia 2016-05-19.
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Figur 10. Enskilda avlopp inom föreslaget vattenskyddsområde, markerat med skuggad yta41.

5.3.5 Upplag av snö, avfall, förorenade massor, asfalt, oljegrus och vägsalt
Inga upplag av väsentligt slag förekommer i området, enligt Swecos underlag för förslag
till föreskrifter.42 Vi antar att inga nya etableras under tiden för åtgärden.
5.3.6 Energianläggningar och vattenbrunnar
Energibrunnar finns i närområdet huvudsakligen i närheten av brunnsområde Roma
Kloster. Dessa energibrunnar förutsätts ingå i bergvärmeanläggningar. Uppgifter om
energianläggningar inom tillrinningsområdet som utnyttjar grundvatten för uppvärmning
har inte framkommit. Vissa privata vattenbrunnar finns i anslutning till bostads- och
jordbruksfastigheter.43 Vi antar att befintliga anläggningar används i samma omfattning
som idag under hela tiden för åtgärden. Inga nyetableringar sker.
5.3.7 Grundvatten- och ekosystemtjänster
De aktiviteter som berörs i förhållande till utökat vattenskydd kan antas påverka både ytoch grundvatten. I litteraturen skiljs ofta mellan s.k. grundvattentjänster och övriga
(terrestra, marina, limniska, osv.) ekosystemtjänster. Det finns dock viktiga samspel
mellan yt- och grundvatten och mellan terrestra ekosystem och grundvatten. Tabell 5

42 Ansökan om vattenskyddsområden med föreskrifter för Roma grundvattentäkter. Region
Gotland. Sweco Environment AB, uppdragsnummer: 1300928202. Förhandskopia 2016-05-19.
43
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Ibid. Notera att analysen här är avgränsad till Busarve.
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respektive Tabell 6 visar bruttolistor för ekosystemtjänster i jordbrukslandskapet
(jordbrukslandskap antas vara representativt för området) och grundvattentjänster.
Tabell 5. Ekosystemtjänster i jordbrukslandskapet. Modifierad (förklaringar förkortade) från
Naturvårdsverket, 2015. Ekosystemtjänster i jordbrukslandskapet. Kommunikationsmaterial.
Ekosystemtjänst
Kulturarv
Bördig jordbruksmark
Livsmiljöer
Genetiska resurser
Livsmedel och energi
Pollinering
Skadedjursbekämpning
Vattenrening och naturlig
vattenreglering
Rekreation och turism

RAPPORT
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Vad avses?
T.ex. kulturlämningar och spår.
T.ex. pga betning, daggmaskar, mikroorganismer, svampar och
andra nedbrytare.
Odlingsmark ger livsmiljöer för t.ex. fåglar, insekter, fjärilar, vilt
och växter.
Husdjur, odlade växter och vilda arter har egenskaper som är
värdefulla för framtiden.
Produktion från jordbruksmark.
Vilda pollinatörer har en nyckelroll för många grödor och
omkringliggande växtlighet är avgörande för deras livsmiljöer.
Naturlig skadedjursbekämpning, t.ex. från nyckelpigor, jordlöpare
och spindlar som är naturliga fiender till skadedjur.
Nedbrytning av ämnen när vatten rinner genom mark och
växtlighet. Markstrukturens förmåga att fördröja och magasinera
vatten.
Rekreation vid och nära jordbruksmark. Turismnäring på
landsbygden.
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Tabell 6. Grundvattentjänster. Modifierad (förklaringar förkortade) från SGU (2014)44.

Grundvattnets
belägenhet
In situ som
grundvatten i
marken

Grundvattentjänst
Producerande
Reglerande

Stödjande
Möjliggör
grundvattenberoende
terrestra
ekosystem
Tillhandahållande av
livsmiljöer för
arter

Reservtäkt för
dricksvatten, färskvatten, jordbruk,
kylvatten,
varmvatten
Påfyllning av akviferer
-

Skydd mot
-Sättningar
-Skador på
grundläggning
-Skador på
konstruktionsmaterial
-Saltvatteninträngning
-Torka
-Erosion och
översvämningar

Kulturella
Turism och
rekreation
Stöd till kunskap
och vetenskap
Ickeanvändarvärden

Utspädning och/eller
rening av föroreningar
Biogeokemiska processer

Ex situ som
direkt
utvinning av
grundvatten

Ex situ som
grundvattnets
bidrag till
ytvatten

(Grundvattnet
bidrar till
sådana tjänster
i den mån det
används för
ändamål som
t.ex. bevattning
av odlingar som
i sin tur
tillhandahåller
tjänster.)

Dricksvattenförsörjning för
hushåll
Vattenförsörjning för
jordbruk och
industri
Energiutvinning

Klimatreglering
(Grundvattnet bidrar till
sådana tjänster i den mån
det används för ändamål
som t.ex. bevattning av
odlingar som i sin tur
tillhandahåller tjänster.)

(Grundvattnet
bidrar till
sådana tjänster
i den mån det
används för
ändamål som
t.ex. bevattning
av odlingar som
i sin tur
tillhandahåller
tjänster.)

Grundvattnets bidrag till alla tjänster som ytvatten tillhandahåller, dvs. den stora
mängden av stödjande, producerande, reglerande och kulturella tjänster som
ytvatten tillhandahåller. Här ingår t.ex. grundvattenberoende akvatiska ekosystem.

5.3.8 Ersättning av nuvarande vattenförsörjning
Om VSO inte införs behöver den nuvarande vattenförsörjningen ersättas på grund av den
föroreningsrisk som föreligger. Utifrån dagens situation för vattenförsörjningen på Gotland
skulle det mest troliga alternativet i närtiden till grundvattentäkten i Busarve vara att
anlägga en helt ny grundvattentäkt på annan plats, utanför tillrinningsområdet för befintlig
SGU, 2014. Grundvattnets ekosystemtjänster och deras ekonomiska värden – en inledande
kartläggning. SGU Rapport 2014:40. November 2014.

44
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vattentäkt. Sweco (se Bilaga 3) har gjort kostnadsuppskattningar av två hypotetiska
alternativa vattentäkter som ligger på olika avstånd från befintligt vattenverk, vilket ger ett
spann för den sannolika kostnaden mellan 7,2 och 14,7 Mkr. Den ena platsen ligger 1 km
från vattenverket och består av tätbebyggelse (uppskattningsvis 40 %), jordbruk
(uppskattningsvis 40 %) och skogsbruk (uppskattningsvis 20 %) och den andra platsen
ligger på 4 km avstånd och utgörs av skogsbruk (uppskattningsvis 50 %) och jordbruk
(uppskattningsvis 50 %). Till detta tillkommer anslutningskostnader för ytterligare 50
hushåll som idag inte har kommunalt vatten, eftersom dessa hushåll kommer att sakna
skydd mot förorening av dricksvattnet om inte VSO införs. Anläggningsavgiften för vatten
och spillvatten i områden utan dagvatten (dvs. områden där ingen specifik
dagvattenhantering anlagts) uppgår på Gotland till ca 170 000 kr45 för en normalvilla,
vilket resulterar i en total kostnad om 8,5 Mkr för området.
Beräkningarna inkluderar entreprenad och utredningar, t.ex. administrativa kostnader för
att upprätta vattenskyddsområde, men konsekvenserna i form av inskränkningar för
omkringliggande verksamheterna på de platserna är inte utredda. Detta är alltså bara en
del av den faktiska kostnaden för att ersätta dricksvattnet med en ny vattentäkt. En
uppskattning av den verkliga ersättningskostnaden kräver en mera omfattande analys
som det inte funnits möjlighet att göra i detta skede.
Det är förstås svårt att göra scenarier för en ersättning av vattenförsörjningen och det
finns anledning att studera flera olika alternativ. Enligt avsnitt 4.3 skulle
investeringskostnaden för en överföringsledning från Visby uppgå till 19,5 Mkr med en
energikostnad på 40 kkr per år. Eftersom vattentillgången i Visby är högt utnyttjad skulle
det sannolikt också krävas en utökning av dricksvattenproduktionen i området.
Exempelvis byggdes ett bräckvattenverk under 2016 på östra Gotland, med en
produktion om ca 20 m3 vatten per timma. Denna vattenproduktion är i samma
storleksordning som den som skulle krävas för att ersätta vattenbehovet i Roma, vilket är
ca 300 m3 per dag. Investeringskostnaden för detta bräckvattenverk var ca 20 Mkr.
En uppskattning av ersättningskostnaden behöver ta hänsyn till den knappa
vattentillgången på Gotland. Därför antas i denna analys en ersättningskostnad som är
summan av kostnaden för nya vattenledningar som motsvarar avståndet till Visby 46 och
en utökad vattenproduktion. Kostnaden på 8,5 Mkr för anslutning av hushåll med enskild
vattenförsörjning och avlopp tillkommer också med denna lösning. Bästa möjliga estimat
som finns tillgängligt för ersättningskostnaden är således ca 48 Mkr (19,5+20+8,5 Mkr)
samt drift- och underhållskostnader (på minst 40 kkr per år) och eventuella
återinvesteringar under tidsperioden.

45

Avgifter för Region Gotlands vatten- och avloppsverksamhet (http://www.gotland.se/67904)

46

Det behöver alltså inte nödvändigtvis vara just i Visby.
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5.4

Identifierade konsekvenser av åtgärdsalternativen
I detta avsnitt beskrivs vilka samhällsekonomiska kostnader och nyttor som förväntas
uppstå i åtgärdsalternativet med införande av vattenskyddsområde. Inledningsvis görs en
kortfattad genomgång av de aktiviteter och värden som listats för referensalternativet.
Påverkan på dessa sammanfattas i Tabell 7. Därefter listas nytto- och kostnadsposter i
Tabell 8. Identifierade nytto- och kostnadsposter beskrivs sedan mer utförligt i avsnitt 5.5.
Punktlistan nedan redovisar vilka aktiviteter som berörs och inte av införandet av ett VSO
enligt åtgärdsalternativet. För bägge scenarierna antas samma typ av påverkan uppstå
men i olika omfattning. Som grund för dessa bedömningar används Swecos rapport om
förslag till VSO-föreskrifter.47
 Dricksvattenförsörjningen påverkas positivt genom att sannolikheten för
föroreningar minskar. Investeringar för alternativ dricksvattentillförsel förväntas
inte behövas.
 Jordbruket och skogsbruket påverkas av de VSO-föreskrifter som förväntas.
 Enskilda avlopp berörs förvisso i det nuvarande förslaget till föreskrifter, dock gör
vi antagandet att förslaget inte innebär hårdare tillståndsregler än vad som redan
finns i annan lagstiftning.
 Upplag av snö, avfall, förorenade massor, asfalt, oljegrus och vägsalt (inklusive
framtida upplag) berörs av förslaget till VSO-föreskrifter.
 Energianläggningar och vattenbrunnar (inklusive framtida sådana) berörs av
förslaget till VSO-föreskrifter.
 Ekosystemtjänster förväntas påverkas om VSO-föreskrifter införs.
Tabell 7. Påverkan på aktiviteter och konsekvens i förhållande till referensalternativet, (+) innebär
nytta och (-) kostnad.
Påverkan vid införande
av VSO (ja/nej)
Dricksvatten Ja (+)
Jordbruk Ja (-)
Skogsbruk
Enskilda avlopp

Ja (-)
Nej

Upplag av snö, avfall,
förorenade massor, asfalt,
oljegrus och vägsalt.
Energianläggningar och
vattenbrunnar
Grundvatten- och
ekosystemtjänster

Ja (-)

Ja (-)
Ja (+)

47 Ansökan om vattenskyddsområden med föreskrifter för Roma grundvattentäkter. Region
Gotland. Sweco Environment AB, uppdragsnummer: 1300928202. Förhandskopia 2016-05-19.
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I Tabell 8 listas kostnads- och nyttoposter, vilket väsentligen är en omsortering och
ometikettering från Tabell 7. Utöver de aktiviteter och värden som påverkas, enligt listan
ovan, uppstår administrationskostnader vid införande av VSO. För jordbruket (och
skogsbruket) kan noteras att markvärden inte bedöms vara en samhällsekonomisk nytta
eller kostnad i sig i denna analys, utan antas vara ett annat sätt att uttrycka markens
förväntade framtida avkastning som bruksmark. Ett införande av VSO med dess
föreskrifter påverkar avkastning och produktionskostnader i jordbruket, vilket i sin tur får
effekten att marken kan förväntas bli mindre värd på marknaden för jordbruksmark, allt
annat lika.
Att värdera t.ex. både markvärdesförändringar och vinstförändringar i jordbruket skulle
därför leda till betydande dubbelräkning av de samhällsekonomiska kostnaderna av ett
VSO-införande. Spekulationer om framtida markvärden skulle i princip kunna användas
som värderingsmetod på framtida vinstförändringar. Med hänsyn till de data som finns
tillgängliga bedömer vi dock att det är en bättre lämpad metod att värdera påverkan på
jordbruket direkt med avkastnings- och kostnadsförändringar (som tillsammans påverkar
jordbruksverksamheternas vinster).
Tabell 8. Identifierade kostnads- och nyttoposter, vilket representerar effekter som kan förväntas
uppstå relativt nuläge/referensalternativ.
Kostnadsposter Nyttoposter
- Minskade vinster i jordbruket
- Säkrad dricksvattenförsörjning
- Minskade vinster i skogsbruket
- Positiv påverkan på övriga
- Begränsningar för framtida upplag av
grundvatten- och
snö, avfall, förorenade massor, asfalt,
ekosystemtjänster
oljegrus och vägsalt
- Begränsningar för framtida
energianläggningar och vattenbrunnar
- Administrativa kostnader

5.5

Beskrivning av kostnads- och nyttoposter vid införande av VSO
För detta åtgärdsalternativ studeras två scenarier, som innebär olika nivå av reglering och
villkor vid tillståndsgivning; ett worst-case scenario och ett anpassat scenario utifrån
dagens föroreningssituation, enligt avsnitt 5.2. Det anpassade scenariot är mera troligt.
Som tidigare konstaterats görs här antagandet att worst-case-scenariot är ett extremfall
som innebär så stränga villkor att användandet av bekämpningsmedel blir väldigt
begränsat. Scenarierna är till för att illustrera hur olika grader av tillståndsgivning faller ut
på vinster i jord- och skogsbruket i och med att det finns viss osäkerhet kring den
praktiska tillämpningen av föreskrifterna. Övriga konsekvenser är lika i de två
scenarierna. Konsekvenserna av olika nivå på tillståndsgivning ska inte jämföras med
varandra utan antas båda leda till den grundvattenkvalitet som eftersträvas. Scenarierna
beskriver således sammantaget de osäkerheter som finns kring vilken nivå på
restriktioner och villkor i tillstånd som krävs för att uppnå avsedd effekt.
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5.5.1 Kostnader
Minskade vinster i jordbruket
För att uppskatta hur produktionsnivån kommer att påverkas i worst-case-scenariot
behövs kunskap om avkastning på jordbruksmark där bekämpningsmedel inte används
eller endast kan användas i en begränsad (ej tillräcklig för önskad effekt) omfattning. Det
bästa underlaget för detta anses vara att titta på avkastningsnivåer på ekologisk
produktion. Som tidigare visats i Figur 6 kan avkastningen fluktuera väsentligt från ett år
till ett annat pga. yttre påverkan som väderleksförhållanden men att nivåerna är relativt
konstanta över en längre tidsperiod. Detta gäller såklart även ekologisk produktion. Vissa
bättre år kan ekologisk produktion prestera i nivå med konventionell men är samtidigt mer
känslig när förutsättningarna är sämre, t.ex. när grödorna utsätts för svampangrepp. För
att hantera detta tittar vi i denna analys därför på en långsiktig jämförelse i avkastning
mellan konventionell och ekologisk odling.
Tabell 9 nedan visar avkastning i produktionsområde Götalands mellanbygder (Gms), där
Gotland ingår, för ett antal grödor under de senaste åren för dels konventionell odling och
dels ekologisk odling. Notera att dess nivåer inte ska jämföras med avkastningen i Tabell
3 som gäller enskilt för den mycket bördiga marken i Roma Busarve området.
Tabell 9. Jämförelse avkastning konventionell och ekologisk odling (Källa: Jordbruksstatistisk
sammanställning 2017)
Konventionell odling

Ekologisk odling

2014

2015

2016

Medel

2014

2015

2016

Medel

Höstvete

7360

7810

7080

7417

3100

4070

4260

3810

Vårkorn

5010

5670

4620

5100

3200

3770

3160

3377

66%

Matpotatis

31940

32310

32530

32260

18270

21380

22500

20717

64%

Ärter

3750

4170

3980

3967

--

--

3140

3140

79%

Slåttervall

4030

4210

4250

4163

3800

3750

2980

3510

84%

Medel

Procent eko
av konv.
51%

69%

Vid ekologiska fältförsök genomförda av forskare på SLU har avkastningen för ett antal
mätarsorter (referenssorter) registrerats för åren 2012–2016. Gotland ingår här i ett
område kallat Sydöstra Götaland (B) som dessutom består av nordöstra Skåne, Blekinge,
Kalmar län och Öland. Mätarsorterna har ibland presterat i topp och ibland sämst av
studerade sorter. Resultaten sammanställs i Tabell 10 nedan.
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Tabell 10. Avkastning på mätarsorter från ekologiska fältförsök samt nuvarande avkastning i
området Roma Busarve (Källa: Hagman & Halling, 2016. Sortval i ekologisk odling 2017)
Gröda

Avkastning

Sort

Rankat (av antal sorter)

Period

Höstvete

6110

Stava

Lägst (6)

2013–2016

Nuvarande
avkastning
9000

Vårvete

4680

Dacke

Högst (3)

2012–2016

6500

Vårkorn

5040

NFC Tipple

Lågt (8)

2012–2016

6750

Åkerböna

4440

Fuego

Högt (8)

2012–2016

--

Ärter

3840

SW Clara

Lägst (4)

2012–2016

4250

38 800

Carlos

Mitten (7)

2016 i Hemse

60 000

Potatis

Dessa fältförsök visar på potentialen för ekologisk odling i området och jämfört med
nuvarande avkastning på de olika grödorna ligger de ekologiska fältförsöken på mellan
65 % (potatis) och 90 % (ärter), med ett medel på 74 %. LRF48 har uppgett att det på
ekologiska odlingar på Gotland nyligen skördats 3,5 ton vårkorn, 5 ton höstvete och 35
ton matpotatis per hektar, vilket är något lägre siffror än för ovan nämnda fältförsök.
Eftersom vi i de båda scenarierna utgår från att tillstånd ges för yrkesmässig spridning av
växtnäringsämnen gör vi för denna analys ett antagande om att man med föreskrifterna
vad gäller bekämpningsmedel kan uppnå nivåer motsvarande 70 % av tidigare
avkastning, baserat på data presenterad i tabellerna ovan. Det går inte att på förhand
avgöra om detta leder till en överskattning eller en underskattning av värdeminskningen.
Dessutom kan det vara olika för olika grödor, för vissa grödor kan det verkliga utfallet
hamna under och för andra över 70 %. Vi gör dock bedömningen att med detta
antagande kan felen i bästa fall kvitta ut varandra.
I worst-case-scenariot antas att restriktioner i tillstånd väsentligt begränsar användning av
bekämpningsmedel i både primär- och sekundärområde, vilket påverkar avkastningen på
samtliga grödor. Kostnaden av detta har beräknats till 3,6 miljoner kronor första året som
en följd av intäktsförluster, med hjälp av avkastnings- och prisdata presenterad i avsnitt
5.3.2. Grödan med den enskilt största intäktsförlusten är matpotatis med ett tapp på 1,4
Mkr första året, vilket utgör 40 procent av den totala kostnaden, se Tabell 11. Resultatet
förklaras av att det också är den grödan som ger överlägset störst intäkt både per hektar
och totalt sätt i dagsläget, trotts att det finns andra grödor som odlas på betydligt större
arealer (jämför Tabell 3). Med den prisutveckling som också diskuteras i avsnitt 5.3.2 och
konstanta avkastningsnivåer blir nuvärdet (över 50 år med 4 % diskonteringsränta) av de
totala intäktsminskningarna ca 83 Mkr. Någon prishöjning för ekologiska produkter har
inte lagts in i denna analys då det krävs mer än att sluta använda bekämpningsmedel för
att produktionen ska räknas som ekologisk. Att ställa om till ekologisk produktion kan

48
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dock vara en möjlighet för vissa av jordbrukarna för att minska intäktsförlusterna vid
införande av VSO. Förutsättningarna för detta har inte utretts i denna rapport.
I scenario b anpassas restriktionerna utifrån resultaten från den mest konservativa
simuleringen med MACRO DB49, dvs. den simuleringsmodell som ger flest antal aktiva
substanser som överskrider gränsvärdena50. Simuleringen har identifierat ett antal aktiva
ämnen, kopplade till olika bekämpningsmedel, som riskerar att hamna på halter i
grundvattnet över gränsvärdet enligt Havs- och vattenmyndighetens sätt att beräkna. För
dessa bekämpningsmedel antas här att tillstånd ges med lika stränga villkor som scenario
a. De grödor som påverkas av detta är höstraps, majs, potatis och rödbetor. Även om inte
alla bekämpningsmedel som används på dessa grödor förbjuds antar vi att förlusten i
intäkt är lika stor som i worst-case-scenariot, då vi inte vet hur avsaknaden av just det
bekämpningsmedlet kommer att påverka produktionen. Detta innebär möjligen en
överskattning eftersom det kan finnas möjlighet att t.ex. byta substans, minska doser eller
byta grödsort. Baserat på ovanstående antagande beräknas nuvärdet av intäktsförluster
för dessa fyra grödor till sammanlagt 51 Mkr, se Tabell 11 nedan.
Tabell 11. Nuvärdet av intäktsförluster i Mkr över tidshorisonten 50 år med diskonteringsränta 4 %
Scenario a
(Worst-case)

Scenario b
(Anpassad)

Vall

6,3

Höstkorn

4,2

Höstvete

9,9

Höstraps

8,2

Vårkorn

2,2

Vårvete

1,1

Durumvete

2,2

Ärtor (bönor)

1,5

Majs

1,0

1,0

Potatis

8,2

38,4

38,4

Rödbetor

3,1

3,1

Lök

5,3

Totalt

83,4

50,7

49

Sweco Environment AB, 2017: MACRO DB Simulering Busarve: Simulering av spridning av
bekämpningsmedel från jordbruksmark i Roma, Gotland. Region Gotland. Uppdragsnummer:
1340160000.
50

Det bör dock noteras att såväl fler som färre aktiva substanser kan läcka till
grundvattnet i praktiken och att faktorer som t.ex. mullhalt lokalt har stor påverkan på det
verkliga läckaget.
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Förändrade produktionskostnader till följd av föreskrifterna förväntas uppstå för t.ex.
preparat, körkostnad och arbetskostnad. Vid restriktioner mot användande av
bekämpningsmedel antar vi att jordbrukarna sparar in på preparatkostnaden. Nedan i
Tabell 12 följer ett räkneexempel baserat på uppgifter från LRF över vilka
bekämpningsmedel som används för höstrapsodlingen i området under ett år. För
nuvärdesberäkningen antas att grödorna roteras mellan olika fält så att samma preparat
kan användas varje år.
Tabell 12. Kostnad för bekämpningsmedel som används i höstrapsodling per år (Källa priser:
Sverigeförsöken 2016. Försöksrapport Animaliebältet)
Produkt
Ogräs
Insekt
Svamp

Priser

Enhet

Butisan

435,6

kr/l

Dos per
ha
2

Kostnad
per ha
871,2

80 ha
69 696

Nuvärde
50 år
1 497 222

Agil

325,6

kr/l

1

325,6

26 048

559 568

Plenum

1037

kr/kg

0,15

155,6

12 444

267 324

Wuxal

40

kr/l

3

120,0

9 600

206 229

Acanto

528

kr/l

0,5

264,0

21 120

453 704

Cantus

929,9

kr/kg

0,25

232,5

18 598

399 526

1969

157 506

3 383 573

Totalt

Nuvärdet av denna minskade kostnad motsvarar ca 40 procent av intäktsförlusten för
höstraps. Kostnaden för bekämpningsmedel är uppskattningsvis i samma storleksordning
per hektar även för andra grödor. Någon heltäckande kostnadsförändringsberäkning av
preparat har inte gjorts i denna analys.
Det kan också förväntas att körkostnaden för besprutning går ner när inga
bekämpningsmedel används. Denna kostnadsbesparing kan dock komma att motvägas
av bl.a. ökade körkostnader för ogräsharvning och arbetskostnader för manuell
ogräsborttagning. En detaljerad analys av hur jordbrukarnas produktionskostnader
förändras totalt sett ryms inte i denna analys. Det bör noteras att inga förändringar i
produktionskostnader presenteras i den sammanfattande tabellen i avsnitt 5.6.
I förslaget till föreskrifter finns det inget som direkt påverkar djurhållningen i förhållande till
rådande lagstiftning vad gäller t.ex. stallplatser, lagring eller spridning av stallgödsel.
Eftersom tillstånd för yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen antas beviljas
påverkas heller inte spridningsarealen. Vi utgår därför från att antalet djurenheter kan
bibehållas och att intäkterna följaktligen inte påverkas. Administrativa kostnader uppstår
dock, se vidare nedan. En potentiell ytterligare kostnad för djurhållare är brist på foder om
produktionen av eget foder påverkas till den grad att det inte räcker till att utfodra rådande
djurbesättning. Kostnader uppstår då i form av inköp av ytterligare foder alternativt
minskad besättning.
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Administrativa kostnader förväntas uppstå för samtliga 16 jordbrukare i området, när de
behöver ansöka om tillstånd eller göra en anmälan. Enligt Swecos
konsekvensbedömning av föreskrifterna51 ska en anmälan innehålla samma information
som en tillståndsansökan, och antas därför uppta lika lång tid för administration. Det är
vanligt att jordbrukare tar hjälp av konsulter för att göra en ansökan eller anmälan då det
t.ex. krävs simuleringar av läckage till grundvatten. Tillståndsmyndigheten, i detta fall
Miljö- och hälsoskyddsnämnden vid Region Gotland, ger sedan beslut om tillstånd
respektive anmälan.
Ett tillstånd kan bli förknippat med särskilda villkor som verksamhetsutövaren måste följa
för att tillståndet ska gälla. Villkoren ska grundas på förutsättningar för den enskilda
verksamheten och måste följas för att tillståndet ska vara giltigt. Vid anmälan kan
verksamhetsutövaren bli förelagd att följa vissa försiktighetsmått. Ett tillstånd gäller ibland
under en begränsad tidsperiod. Det är vanligt i vattenskyddssammanhang att ett tillstånd
ges över flera år, förutsatt att inget i verksamheten ändras utanför ramarna för tillståndet.
En anmälan kan resultera i att tillsynsmyndigheten efter det att anmälan gjorts ställer nya
krav på försiktighetsmått i det fall det finns grund för det.
En sammanlagd administrativ kostnad för tillstånd och anmälan som uppstår vid
införandet av ett vattenskyddsområde har beräknats baserat på en kostnad för
konsultuppdrag med en timtaxa på 800 kr och avgift för handläggning av ärendet på 900
kr/tim, se Tabell 13. En genomsnittlig ansökan/anmälan förväntas ta 6 timmar för
konsulten att genomföra och 4 timmar för handläggaren att ta beslut om. Informationen
har inhämtats från Hushållningssällskapet respektive Region Gotland.52
Tabell 13. Tidsåtgång och kostnad för ansökan om tillstånd eller anmälan
Tid

Timtaxa

Antal sökande

Kostnad

Frekvens

Konsult

6

800

16

76 800

var 3e år

Handläggare

4

900

16

57 600

var 3e år

Den totala konsultkostnaden för de 16 jordbrukarna uppgår till ca 77 tkr och kostnad för
handläggning till ca 58 tkr per tillfälle. Med ett antagande om att en ny ansökan om
tillstånd behöver göras var tredje år 53 innebär det ett nuvärde under perioden på ca 1 047
tkr. I och med att det krävs separata tillstånd för både växtnäringsämnen och
51

Ansökan om vattenskyddsområden med föreskrifter för Roma grundvattentäkter. Region
Gotland. Sweco Environment AB, uppdragsnummer: 1300928202. Förhandskopia 2016-05-19.
52

Telefonsamtal med HS 2017-07-05 respektive Region Gotland 2017-07-11

53

Om anmälan/ansökan endast behöver lämnas in vid förändringar och inte regelbundet
innebär detta antagande ett överskattande av de administrativa kostnaderna (givet att
förändringar som kräver ny anmälan/ansökan sker mer sällan än vart tredje år i
genomsnitt).
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bekämpningsmedel uppgår den totala administrationskostnaden därmed till 2,1 Mkr
(2*1047 tkr).
Minskade vinster i skogsbruket
För användning av bekämpningsmedel på skogsplantor eller upplag vid avverkning krävs
tillstånd eller anmälan, vilket innebär administrativa kostnader. Region Gotland tar ut en
avgift på 900 kr/tim för att handlägga dessa ärenden. Ges inte tillstånd för upplag kan det
innebära att det behöver ske på annan mark vilket möjligtvis leder till exempelvis förhöjda
transportkostnader. Vi kan inte utesluta att avverkning av det 25 ha stora skogsområdet
närmast brunnsområdet blir förbjuden, vilket i så fall skulle innebära samhällsekonomiska
kostnader. Denna kostnad har inte monetariserats.
Begränsningar för framtida upplag av snö, avfall, förorenade massor, asfalt,
oljegrus och vägsalt
I dagsläget finns inga upplag av väsentligt slag i området men tillstånd behöver sökas för
eventuella framtida upplag, vilket innebär administrativa kostnader. Om tillstånd inte ges
kan en samhällsekonomisk kostnad uppstå till följd av att behovet behöver lösas på annat
sätt, vilket kan vara förknippat med högre kostnader. Denna effekt har inte kvantifierats i
analysen.
Begränsningar för framtida energianläggningar och vattenbrunnar
I och med att förslaget till föreskrifter innebär ett förbud mot framtida etableringar av
energianläggningar kan samhällsekonomiska kostnader uppstå till följd av att behovet
behöver lösas på annat sätt. Detta kan till exempel innebära att hushållsvärme behöver
tas från en annan (kanske dyrare) energikälla. Denna effekt har inte kvantifierats i
analysen.
5.5.2 Nyttor
Säkrad dricksvattenförsörjning
Om ett vattenskyddsområde införs behöver inte dricksvattenförsörjningen ersättas.
Därmed undviks den ersättningskostnad som presenterades i avsnitt 5.3.8 och ska tas
upp som en nytta av VSO jämfört med referensalternativet.
Två olika sätt att ersätta dricksvattenförsörjningen diskuterades i avsnitt 5.3.8 där den
ena med ny vattentäkt är den mer troliga lösningen men ännu inte innehåller fullständiga
kostnadsuppskattningar. Därför anges kostnaden för ledningsdragning, utökad produktion
(med bräckvattenverk) och anslutning av nya abonnenter som den bästa uppskattningen
av ersättningskostnaden i denna analys. Den insparade investeringskostnaden är 48 Mkr
och undvikna drift- och underhållskostnader är minst 40 kkr per år. Detta motsvarar ett
nuvärde på 48,9 Mkr.
Positiv påverkan på grundvatten- och ekosystemtjänster
Ett vattenskyddsområde som innebär restriktioner i bl.a. användandet av
bekämpningsmedel innebär att sannolikheten för föroreningar i grundvattnet och även
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ytvattnet minskar. Detta påverkar risken för försämringar i grundvatten- och
ekosystemtjänster. Ekosystemtjänster betraktas vanligtvis som ekosystemets direkta och
indirekta bidrag till människors välbefinnande54. Betydelsen av att inkludera även de
indirekta bidragen till vårt välbefinnande är stor, men är också en komplex uppgift som
bygger på systemekologisk kunskap. Vidare är begrepp som optionsvärden och
försäkringsvärden ett uttryck för stora osäkerheter kring framtiden – det kan till exempel
inte uteslutas att påverkan på olika arter om tio eller tjugo år visar sig ge effekter som vi
idag inte känner till.
Vad gäller grundvattentjänster är området relativt outforskat i Sverige 55, inte minst vad
gäller dess påverkan på akvatiska och terrestra ekosystem. De grundvattentjänster
(utöver dricksvattenförsörjning) som förväntas beröras av denna risk, och därmed kan
påverkas positivt av en minskad användning av bekämpningsmedel bedöms vara
följande:
 Tillhandahållande av livsmiljöer för arter. Grundvattnet tillhandahåller en
livsmiljö för både mikroskopiska och makroskopiska arter. Det är dock inte känt
hur dessa påverkar övriga ekosystemtjänster och i slutänden människan. Det kan
inte uteslutas att påverkan på grundvattnets kvalitet har en inverkan på dessa
arter och att detta i slutänden får konsekvenser för oss människor. Dock finns
inget underlag för att bedöma på vilket sätt eller i vilken grad, särskilt inte i
relation till det specifika fall som analyseras här.
 Icke-användarvärden. Ett friskt ekosystem är förknippat med inte bara värden från
direkt användande av dess tjänster, utan också icke-användarvärden (t.ex.
existensvärden). Bland annat en studie från Finland 56 har visat att grundvattnet
har ett potentiellt stort sådant värde genom allmänhetens betalningsvilja för ett
hållbart förvaltande av grundvattenberoende ekosystem. Det är dock inte möjligt
att dra några slutsatser om detta värde i relation till den förändring som
utvärderas i vår analys, annat än att det finns. Parametrar som rimligtvis påverkar
värdet är bland annat de interaktioner som finns mellan grundvatten och
akvatiska och terrestra ekosystem i området, samt graden av eventuell påverkan
från bl.a. bekämpningsmedel.
De ekosystemtjänster som berörs bedöms i huvudsak vara följande:
 Livsmiljöer. Livsmiljöer för olika arter är en förutsättning för den biologiska
mångfalden, och kemisk status i yt- och grundvatten samt ovan jord påverkar
54 Naturvårdsverket, 2015. Guide för värdering av ekosystemtjänster. Rapport 6690. Augusti 2015,
Stockholm.
55 Söderqvist et al., 2014. Grundvattnets ekosystemtjänster och deras ekonomiska värden – en
inledande kartläggning. SGU Rapport 2014:40. November 2014.
56 Kondouri et al., 2013. The contribution of non-use values to inform the management of
groundwater systems: The Rouka esker, Northern Finland. Grantham Research Institute on Climate
Change and the Environment, working paper No. 129.
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dessa livsmiljöer. För biologisk mångfald, vilken är en förutsättning för många av
ekosystemtjänsterna har tidigare studier 57 visat att artmångfalden i anslutning till
ekologisk jordbruksmark ökar med cirka 30 %. Det är dock svårt att bedöma hur
detta relaterar till det specifika ekosystemet och hur de förändringar som
föreskrifterna leder till relaterar till ekologisk produktion, eller något förenklat
uttryckt, hur stor andel av ökningen i artrikedomen som kan tillskrivas en minskad
användning av bekämpningsmedel.
 Pollinering. Pollinatörer är den enskilda artgrupp som gynnas mest av ekologisk
odling, enligt den metaanalys som presenteras i Tuck m.fl.(2014)57. Enligt studien
ökar artrikedomen för denna artgrupp med ca 50 % i landskap kring ekologisk
odling jämfört med landskap kring konventionellt jordbruk. Återigen är det svårt
att säga hur stor del av denna ökning som kan tillskrivas föreskrifterna i ett
eventuellt vattenskyddsområde och hur stor denna effekt är i det specifika
ekosystemet.
Biologisk mångfald har stora ekonomiska värden, inte minst förknippat med ickeanvändarvärden (t.ex. existensvärden). För att göra en bedömning av storleken på dessa
värden skulle dock krävas a) en mer komplett bild av hur risker för yt- och
grundvattenföroreningar ser ut i förhållande till användandet av bekämpningsmedel, b) en
inventering av arter och livsmiljöer i området, c) en bedömning av hur respektive
artgrupp, eller eventuella tillkommande arter, påverkas av ett utökat vattenskydd, samt d)
en värderingsstudie.
Ett alternativt sätt att värdera grundvattentjänster och dricksvattenkvalitet är att studera
konsumenternas betalningsvilja på andra liknande platser och göra en värdeöverföring till
Gotland. I en studie från Danmark58 konstateras att konsumenterna föredrar naturligt rent
grundvatten framför vatten som förorenats och sedan behöver renas. Detta kan tolkas
som att konsumenter värderar vatten utifrån andra egenskaper än bara tillgång till
dricksvatten, i form av vetskapen om att grundvattnet håller en god kvalitet från början
och tillhandahåller grundvattentjänster. Ett värde som går förlorat om Roma
grundvattentäkt blir obrukbar är därmed förutom att vattentillgången behöver ersättas,
också en förlust av nyttan till följd av grundvattentjänster och en högre
dricksvattenkvalitet.
I den danska studien tillfrågades ett representativt urval av den danska befolkningen
(1800 respondenter) om sin betalningsvilja för utökat vattenskydd som säkerställer god
grundvattenkvalitet, respektive för vatten som renas. Mellanskillnaden kan alltså anses

57

Tuck et al., 2014. Land-use intensity and the effects of organic farming on biodiversity: a
hierarchical meta-analysis. Journal of Applied Ecology 51: 746-755.

58 NERI, 2005. Valuation of groundwater protection versus water treatment in Denmark by Choice
Experiments and Contingent Valuation. NERI Technical Report No. 543. National Environmental
Research Institute, Ministry of the Environment, Denmark.
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mäta det ”tillkommande” värde som utökat vattenskydd ger utöver att säkerställa att
drickbart vatten finns i kranen.
Resultaten från studien indikerar att betalningsviljan per hushåll och år för renat
dricksvatten är 912 DKK, medan motsvarande betalningsvilja för naturligt rent
grundvatten, inklusive dess grundvattentjänster, är 3104 DKK. Mellanskillnaden, 2192
DKK per hushåll och år, blir omräknat till kronor och uttryckt i 2016 års penningvärde
3080 SEK per hushåll och år.59,60
Roma har ca 360 abonnenter. Med antagandet att samma betalningsvilja gäller per
abonnent som i den danska studien är det årliga värdet av naturligt rent grundvatten,
utöver värdet av själva tillgången till drickbart vatten, ca 1 109 000 kronor. Nuvärdet av
detta, summerat över 50 år med 4 % diskonteringsränta, är ca 24,8 miljoner kronor. I och
med antagandet att bägge scenarierna bygger på att grundvattenkvaliteten säkras görs
inga vidare bedömningar om skillnader mellan scenarierna av denna effekt, även om det
går att argumentera att ett ytterligare minskat användande av bekämpningsmedel bör
innebära än högre vattenkvalitet.

5.6

Slutsatser av den samhällsekonomiska analysen
Tabell 14 sammanfattar de kostnads- och nyttoposter som identifierats, med belopp i
kronor för de poster för vilka monetära skattningar har varit möjliga att göra och en
beskrivning i kvalitativa termer för övriga poster. Utifrån syftena för den samhällsekonomiska analysen kan följande slutsatser dras:
Syfte A: Analysen visar att införandet av VSO påverkar befintliga verksamheter och att
kostnaderna för dessa är potentiellt stora. Utifrån ett worst-case scenario bedöms inte
dessa kostnader överstiga 85,1 Mkr på 50 års sikt. Inga tecken har funnits som tyder på
att VSO-alternativet leder till några större kostnader utöver de som kan förknippas med
jordbruksproduktion och administration. I scenariot med anpassad reglering är kostnaden
skattad till 51 Mkr på 50 års sikt. I detta scenario används den mest konservativa av
MACRO-DB-simuleringarna som presenteras i Bilaga 2, vilken resulterar i att 5-6 aktiva
substanser riskerar att överskrida gränsvärden i grundvattnet. Detta i sin tur antas ha
konsekvenser för besprutning av fyra grödor (höstraps, majs, potatis och rödbetor).
Beroende på antaganden i simuleringen kan färre aktiva substanser vara i riskzonen, se
bilaga 2. Vidare antas att produktionen av de grödor som berörs helt ställs om till att vara
fri från bekämpningsmedel och resultaten beräknas med antagandet att avkastningen
därmed minskar, vilket är ett starkt antagande. Dels kan det vara möjligt att t.ex. byta
substans eller ändra doser, dels kan det vara möjligt att byta gröda. Dessa faktorer

59

Riksbanken, historiska valutakurser: http://www.riksbank.se/sv/Rantor-ochvalutakurser/Arsgenomsnitt-valutakurser/
60

SCB, konsumentprisindex: https://www.scb.se/hitta-statistik/statistik-efter-amne/priser-ochkonsumtion/konsumentprisindex/konsumentprisindex-kpi/pong/tabell-ochdiagram/konsumentprisindex-kpi/kpi-faststallda-tal-1980100/
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tillsammans gör att kostnaderna i scenariot med anpassad reglering kan vara
överskattade. Dock finns det en stor osäkerhet i simuleringarna till följd av att t.ex.
mullhalten kraftigt påverkar läckaget.
Syfte B: Konsekvenser för grundvatten- och ekosystemtjänster är en mycket komplex
fråga, men eftersom en flytt av vattentäkten skulle innebära stora kostnader och riskerar
att skapa ytterligare vattenförsörjningsproblem på Gotland finns det stora nyttor med att
behålla vattentäkten i Busarve. Det finns också ett värde för hushållen i området att
behålla god kvalitet på sitt dricksvatten och de förutsättningar för ekosystemtjänster som
vattnet ger. Denna extra nytta är utifrån värdeöverföringen från studien i Danmark stor.
Den uppskattade totala nyttan uppgår inte till kostnaden i ett worst-case scenario men är
större än kostnaden i det anpassade (mera troliga) scenariot.
Tabell 14. Sammanfattning kostnads- och nyttoposter

Nyttor
Säkrad dricksvattenförsörjning

Effekter vid införande av VSO
Kostnadsbesparing genom att ersättningskostnad om
minst 48,9 Mkr undviks.
Möjliga nyttor:

Positiv påverkan på grundvattenoch ekosystemtjänster

 Livsmiljöer
 Pollinering
 Icke-användarvärden
Storleken på nyttan är mycket osäker, men potentiellt
stor. Genom en värdeöverföring har den uppskattats till
24,8 Mkr

Kostnader
Minskade vinster i jordbruket
Administrativa kostnader

Minskade vinster i skogsbruket

Begränsningar för framtida upplag
av snö, avfall, förorenade massor,
asfalt, oljegrus och vägsalt
Begränsningar för framtida
energianläggningar och
vattenbrunnar

Worst case
(Scenario a)
83 Mkr

Anpassade villkor
(Scenario b)
51 Mkr

2,1 Mkr
Eventuellt ökade transportkostnader. Potentiellt
betydande om tillstånd ej ges. Svårbedömd post i och
med att det att inte på förhand går att veta hur villkor
och restriktioner kopplade till tillståndsgivningen kan
komma att påverka produktionen.
Kan innebära ej optimala lösningar om tillstånd ej ges.
Bedöms som små i sammanhanget.
Potentiellt dyrare energikällor. Bedöms som små i
sammanhanget

Belopp i miljoner kronor uttryckta som nuvärdesbelopp från ett flöde över 50 år. Diskonteringsränta 4 %.
RAPPORT
2018-01-12

45

p:\1315\1340147_samhällsekonomisk_analys\000\10
arbetsmtrl_dok\rapport\final\samhällsekonomisk värdering skyddsområde roma slutversion
171222.docx

Vattenskyddsområde är samhällsekonomiskt motiverat så länge mellanskillnaden mellan
kvantifierade nyttor (kostnadsbesparingar) och kostnader vägs upp av nyttor i form av det
faktiska värdet av förbättrade grundvatten- och ekosystemtjänster. Det kan också
konstateras att för att det ska vara motiverat att anlägga en ny grundvattentäkt på ett
annat område måste kostnaderna i form av påverkan på verksamheter vid restriktioner
och villkor vara minst 7,2 respektive 14,6 Mkr mindre än motsvarande kostnader i
Busarve.
Slutligen bör det noteras att fördelningen av kostnader och nyttor är en betydande faktor i
sammanhanget. I alternativet med VSO tillfaller nyttan framförallt allmänheten, regionen
och kommunen, medan kostnaden framförallt belastar jordbrukssektorn i området. Flyttas
vattentäkten uppstår dock ett etiskt dilemma då andra verksamhetsutövare istället
riskerar intäktsförluster för att invånarna i Roma och Dalhem ska få rent dricksvatten.
Hur detta ska betraktas och vilka åtgärder eller finansieringslösningar (t.ex. genom
ersättning) som ska vidtas för att hantera dessa fördelningsaspekter är en politisk fråga.

5.7

Bedömning av osäkerhet
Det finns flera osäkerheter i analysen, vilka sammanfattas översiktligt i Tabell 15 för de
poster som har kvantifierats i analysen.
Tabell 15. Osäkerheter för monetariserade estimat.
Osäkerhet

Referensalternativ

Åtgärdsalternativ
(VSO)
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Leder i riktning
mot över- eller
underskattning?
Överskattning
av kostnad

Storleksordning
på felkälla
Liten

Kommentar

Avkastning i
framtiden pga.
klimatförändringar

Underskattning
av kostnad

Stor

Avkastningen antas vara
konstant över tid men
med högre temperatur
och längre
vegetationsperiod kan
årsskörden komma att
öka framöver

30 % minskning i
avkastning

Vet ej

Stor

30 % är ett antaget
genomsnitt och kan för
enskilda grödor hamna
både över eller under

Produktionsminskning
med 30 % i scenario b

Överskattning
av kostnad

Stor

Restriktioner gäller
endast ett fåtal
bekämpningsmedel per
gröda

Antagande om 1 %
minskning i reala
priser på spannmål

Med en större minskning i
reala priser över tid skulle
effekten av VSO på
lönsamheten bli mindre.
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Sammantaget är osäkerheterna stora. Vissa antaganden som gjorts leder sannolikt i
riktning mot en överskattning av kostnadsbilden, medan andra leder till en
underskattning.
De allra största osäkerheterna kring det samhällsekonomiska nettot är dock troligtvis
förknippade med värdet av säkrad dricksvattentillgång och nyttan av positiv påverkan på
grundvatten- och ekosystemtjänster.
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6

Slutsatser och diskussion
De samhällsekonomiska effekterna till följd av införande av ett vattenskyddsområde med
föreskrifter för Roma Vattentäkt i Busarve har identifierats och analyserats i enlighet med
gängse principer för samhällsekonomisk konsekvensanalys, också benämnd kostnadsnyttoanalys.
Den verksamhet som utifrån tidigare genomförd riskanalys bedömts utgöra störst risk för
vattentäkten är hantering och spridning av bekämpningsmedel inom jordbruket. För att få
ett mera detaljerat underlag kring förutsättningarna för spridning av bekämpningsmedel
inom jordbruket har en simulering genomförts med modellverktyget MACRO DB av
förutsättningarna för spridning av bekämpningsmedel till grundvattnet vid användning av
gällande växtplan inom området.
Slutsatserna från den genomförda modelleringen är:


Läckage av bekämpningsmedel till grundvattenmagasinet kan inte uteslutas.



Besprutning av potatis- och rödbeta uppvisar högst simulerade koncentrationer
av bekämpningsmedel i botten på jordprofilen.



Mullhalten påverkar simuleringsresultatet kraftigt och bör säkerställas genom
analys av jordprov. En lägre mullhalt kan innebära att fler aktiva substanser, än
de som redovisats, läcker till grundvattnet.



Utspädningsberäkning som gjorts enligt Havs och vattenmyndighetens (HaV)
riktlinjer innebär en överskattning av läckaget. Beräkningen motsvarar att varje
gröda odlas på hela jordbruksmarken inom det bedömda tillrinningsområdet (49
% jordbruksmark). Behandlingsfrekvensen, d.v.s. hur ofta en gröda odlas på
samma åkermark påverkar beräkningsresultatet på så sätt att halterna blir lägre,
vilket bör tas hänsyn till vid tolkning av MACRO-DB resultatet.



Olika versioner av MACRO-DB ger upphov till olika resultat. Det är därför viktigt
att använda den senaste programversionen och den senaste versionen av
ämnesdatabasen.

Den genomförda modelleringen visar således att påverkan på grundvattnet från
bekämpningsmedel inte kan uteslutas. Det finns ännu inte underlag att bedöma i vilken
grad tillstånd för användning av olika bekämpningsmedel kommer att ges.
För att beakta denna osäkerhet har det i den samhällsekonomiska analysen studerats två
olika scenarier för införande av vattenskyddsområde och tillämpning av dess föreskrifter.
Det första scenariot (a) representerar ett worst-case scenario med strikt reglering som
betydligt begränsar användandet av bekämpningsmedel inom jordbruket och det andra
scenariot (b) representerar en anpassad situation där användning av vissa
bekämpningsmedel begränsas utifrån den rådande bedömda föroreningsrisken. Det
anpassade scenariot (b) anses som mera troligt än scenario a.
De huvudsakliga slutsatserna från den samhällsekonomiska analysen är:
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Viktiga positiva effekter (nyttor) och negativa effekter (kostnader) som kunnat
monetariseras är kopplade till påverkan på jordbruksproduktion och till säkrad
dricksvattenförsörjning.



Andra potentiellt stora effekter, såsom nyttor till följd av införande av
vattenskyddsområde för tillgången på grundvattentjänster och ekosystemtjänster,
skulle kräva ytterligare analyser för att bestämmas i detalj för det berörda
området. De har dock genom en värdeöverföring uppskattats till en betydande
summa.



Alternativet med vattenskyddsområde bedöms inte medföra några större
kostnader utöver de som kan förknippas med jordbruksproduktion och
administration.



Det kan konstateras att förlusterna i jordbrukssektorn motsvarar stora kostnader i
alternativet med vattenskyddsområde medan en stor kostnadsbesparing kan
antas i och med att vattentillgången inte behöver ersättas.



Vattenskyddsområde är samhällsekonomiskt motiverat så länge mellanskillnaden
mellan kvantifierade nyttor (kostnadsbesparingar) och kostnader vägs upp av
nyttor i form av det faktiska värdet av förbättrade grundvatten- och
ekosystemtjänster.



Vattenskyddsområde är samhällsekonomiskt motiverat om reglering av
verksamheterna inom området är i nivå med det anpassade scenariot (b) eller
mindre. Det bedöms som troligt att så är fallet eftersom de simuleringsmodeller
som här använts inte talar för att det behövs stora restriktioner över samtliga
grödor, snarare berörs vissa grödor och vissa bekämpningsmedel. Vidare finns
möjliga överskattningar av kostnaderna även i det anpassade scenariot. Dock är
det inte möjligt för författarna av denna rapport att på förhand bedöma hur villkor i
ett eventuellt VSO kommer att se ut.



För att det ska vara motiverat att anlägga en ny grundvattentäkt i ett annat
område måste skillnaderna i kostnader från påverkan på verksamheter på den
nya platsen minst motsvara entreprenad- och utredningskostnader för den nya
täkten.



Det finns flera osäkerheter för de poster som har kvantifierats i analysen
sammantaget är osäkerheterna stora. Vissa antaganden som gjorts leder
sannolikt i riktning mot en överskattning av kostnadsbilden, medan andra leder till
en underskattning.



Fördelningen av kostnader och nyttor mellan olika aktörsgrupper i samhället är
en viktig aspekt. Det finns stora risker för orättvisor mellan dessa, speciellt om
vattentäkten flyttas så att andra verksamhetsutövare riskerar intäktsförluster. Hur
detta ska betraktas och vilka åtgärder eller finansieringslösningar (t.ex. genom
ersättning) som ska vidtas för att hantera dessa fördelningsaspekter är en politisk
fråga.
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Bilaga 1: Föreslagna skyddsföreskrifter Roma Vattentäkter
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(Källa: Ansökan om vattenskyddsområden med föreskrifter för Roma grundvattentäkter.
Region Gotland. Sweco Environment AB, uppdragsnummer: 1300928202.
Förhandskopia 2016-05-19.)
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1 § Allmänt
Dessa föreskrifter gäller inom de vattenskyddsområden för Roma grundvattentäkter som
angivits på bifogad skyddsområdeskarta.
Skyddsområdet är indelat i vattentäktzon, primär skyddszon och sekundär skyddszon.

2 § Definitioner
Avloppsvatten: Spillvatten eller annan flytande orenlighet, vatten som använts för
kylning, vatten som avleds för sådan avvattning av mark inom detaljplan som inte görs för
viss eller vissa fastigheters räkning samt vatten som avleds för avvattning av en
begravningsplats.
Avfall: Varje föremål eller ämne som innehavaren gör sig av med eller avser eller är
skyldig att göra sig av med.
Ett ämne eller föremål ska anses vara en biprodukt i stället för avfall, om ämnet eller
föremålet
1. har uppkommit i en tillverkningsprocess där huvudsyftet inte är att producera ämnet
eller föremålet,
2. kan användas direkt utan någon annan bearbetning än den bearbetning som är normal
i industriell praxis, och
3. kommer att fortsätta att användas på ett sätt som är hälso- och miljömässigt
godtagbart och som inte strider mot lag eller annan författning.
Fordon: Med fordon avses i dessa föreskrifter ett motordrivet
transportmedel/arbetsredskap som kan framföras på mark, vatten eller is.
GROT: Grenar, ris och toppar som tas ut vid avverkningar.
Hantering: Tillverkning, bearbetning, behandling, transport, omhändertagande,
användning, förpackning, förvaring, lagring, destruktion, konvertering, saluförande, överlåtelse och därmed jämförbara förfaranden.
Kemiskt bekämpningsmedel: En kemisk produkt som syftar till att förebygga eller
motverka att djur, växter eller mikroorganismer, däribland virus, förorsakar skada eller
olägenhet för människors hälsa eller skada på egendom. Som kemiskt
bekämpningsmedel anses inte
1. kemiska produkter som är avsedda att användas vid beredning av livsmedel, läkemedel eller foder, eller
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2. färger, fernissor, tjäror och andra kemiska produkter som är avsedda att huvudsakligen
begagnas för andra ändamål än som avses i första stycket, om de inte genom särskild
benämning eller på något annat sätt anges vara avsedda som bekämpningsmedel.
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Miljö- och hälsoskyddsnämnd: Den nämnd som ska fullfölja kommunens
tillsynsuppgifter inom miljö- och hälsoskyddsområdet.
Punktbehandling:
1. Bekämpning som utförs med sprayburk för hushållsbruk, eller
2. Bekämpning eller behandling av en stam eller ett rotsystem i taget om den använda
metoden har sådan precision att hela volymen använt bekämpningsmedel, utan läckage
eller annan icke avsedd spridning, kan appliceras på det avsedda objektet och endast
täcker eller berör en begränsad del av objektet, t. ex. fickning eller pensling och
avstrykning.
Större schaktningsarbeten: Sänkning av markytan på utstakat område för mer
omfattande anläggningsarbeten än för grundläggning av enskild villa. Schaktningsarbeten
i samband med underhåll av befintligt ledningsnät avseende vatten, spillvatten och
dagvatten samt underhåll av befintligt vägnät anses inte utgöra större
schaktningsarbeten.
Upplag: Med upplag avses här plats på marken eller i vattnet för uppläggning och
förvaring av förorenande ämnen, avfall, förorenade massor, massor med okänd
miljöstatus eller andra förorenade produkter. Plats på marken för kompostering av
hushållsavfall från enskilt hushåll är ej att betrakta som upplag.
Vattenslås: Förvaring av kemiskt behandlade plantor i vatten ute i naturen, t.ex. ett
vattenförande dike, i avvaktan på plantering.
Växtnäringsämnen: Konstgödsel, stallgödsel och slam.
Yrkesmässig: För att bedriva en verksamhet yrkesmässigt förutsätts att den har en viss
omfattning och varaktighet samt ett objektivt fastställbart vinstsyfte och är av självständig
karaktär. Samtliga av dessa fyra kriterier måste vara uppfyllda för att verksamheten ska
betraktas som yrkesmässig. Den behöver inte vara vederbörandes huvudsysselsättning.

3 § Vattentäktszoner
Ingen annan hantering än sådan som är nödvändig för vattentäktsverksamhet får
förekomma inom vattentäktszonerna.

4 § Petroleumprodukter
Primär skyddszon
Ny hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter kräver tillstånd, med de undantag
som följer:

repo001.docx 2012-03-29

1. Installation eller ändring av bränsletankar, samt hantering av mer än 250 liter
petroleumprodukter, för att försörja byggnaders uppvärmning, kräver anmälan.
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2. Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter för drivmedel i fordons och
mobila arbetsmaskiners bränsletankar är tillåten.
Befintlig hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter kräver anmälan.
Uppställning, under längre sammanhängande tid än en vecka, av arbetsfordon,
arbetsmaskiner, tunga fordon och stationära förbränningsmotorer kräver anmälan.
Sekundär skyddszon
Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter kräver anmälan, med de undantag
som följer:
1. Installation eller ändring av bränsletankar, samt hantering av mer än 250 liter
petroleumprodukter, för att försörja byggnaders uppvärmning är tillåten.
2. Hantering av mer än 250 liter petroleumprodukter för drivmedel i fordons och
mobila arbetsmaskiners bränsletankar är tillåten.
Uppställning, under längre sammanhängande tid än en vecka, av arbetsfordon,
arbetsmaskiner, tunga fordon och stationära förbränningsmotorer kräver anmälan.

5 § Kemiska bekämpningsmedel
Primär och sekundär skyddszon
Yrkesmässig hantering av kemiska bekämpningsmedel kräver tillstånd, med de
undantag som följer:
1. Lagring av kemiska bekämpningsmedel, som inte sker på ett sådant sätt att hela
volymen kan omhändertas vid läckage, är förbjuden.
2. Vattenslagning av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel är
förbjudet.
3. Transport av kemiska bekämpningsmedel kräver inte tillstånd.
4. Punktbehandling av enskilda växter samt punktsanering av ohyra och skadedjur
kräver inte tillstånd.
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5. Plantering av plantor behandlade med kemiska bekämpningsmedel kräver inte
tillstånd.
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6 § Hälso- och miljöfarliga ämnen
Primär och sekundär skyddszon
Hälso- och miljöfarliga ämnen som är skadliga för grundvattnet, såsom tjärprodukter,
träimpregneringsmedel, organiska lösningsmedel, fenoler och färger, och som inte
regleras särskilt i dessa föreskrifter får endast hanteras i sådan omfattning och på sådant
sätt att grundvattnet inte förorenas.

7 § Växtnäringsämnen, ensilage och hållande av djur
Primär skyddszon
Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark, med undantag för tillfällig lagring av
stapelbar stallgödsel i fält upp till 1 vecka, är förbjuden.
Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver tillstånd. Med spridning avses inte
den gödsel som djuren själva tillför marken vid betesgång.
Ny gödselanläggning samt ändring av befintlig gödselanläggning kräver anmälan.
Ny anordning för lagring av ensilage samt ändring av anordning för lagring av ensilage i
yrkesmässig verksamhet kräver anmälan.
Sekundär skyddszon
Lagring av växtnäringsämnen direkt på mark, med undantag för tillfällig lagring av
stapelbar stallgödsel i fält upp till 1 vecka, är förbjuden.
Yrkesmässig spridning av växtnäringsämnen kräver anmälan. Med spridning avses inte
den gödsel som djuren själva tillför marken vid betesgång.
Ny gödselanläggning samt ändring av befintlig gödselanläggning kräver anmälan.
Ny anordning för lagring av ensilage samt ändring av anordning för lagring av ensilage i
yrkesmässig verksamhet kräver anmälan.

8 § Bark, timmer, stubbar, flis och GROT-upplag
Primär och sekundär skyddszon
Upplag av bark, stubbar, timmer eller flis under längre tid än 12 månader, och som inte
sker på tät yta med uppsamling av dagvatten eller på tät yta under tak, kräver tillstånd.
Upplag av bark, stubbar, timmer eller flis under kortare tid än 12 månader samt GROTupplag, och som inte sker på tät yta med uppsamling av dagvatten eller på tät yta under
tak, kräver anmälan.
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Husbehovsupplag för uppvärmning av en- eller tvåbostadsfastighet kräver inte tillstånd.
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9 § Avloppsvatten
Primär och sekundär skyddszon
Nyetablering av enskild avloppsanläggning, samt befintlig avloppsanläggning eller
ändring av befintlig enskild avloppsanläggning, kräver tillstånd.

10 § Upplag av snö, avfall eller förorenade massor
Primär skyddszon
Upplag av snö från trafikerade ytor utanför primär skyddszon är förbjudet.
Deponering av avfall och förorenade massor är förbjudet.
Nya permanenta upplag av avfall och förorenade massor, samt massor med okänt
föroreningsinnehåll, är förbjudet.
Tillfälliga upplag av avfall och förorenade massor, samt massor med okänt
föroreningsinnehåll, kräver tillstånd.
Trädgårds- och hushållskompost för en- eller tvåbostadsfastigheter är tillåten.
Sekundär skyddszon
Upplag av snö från trafikerade ytor utanför vattenskyddsområdet är förbjudet.
Deponering av avfall och förorenade massor är förbjudet.
Nya permanenta upplag av avfall och förorenade massor, samt massor med okänt
föroreningsinnehåll, är förbjudet.
Tillfälliga upplag av avfall och förorenade massor, samt massor med okänt
föroreningsinnehåll, kräver tillstånd.
Trädgårds- och hushållskompost för en- eller tvåbostadsfastigheter är tillåten.

11 § Asfalt, oljegrus och vägsalt
Primär skyddszon
Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt är förbjudet.
Spridning av vägsalt kräver tillstånd.
Sekundär skyddszon
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Upplag av asfalt, oljegrus eller vägsalt kräver tillstånd.
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12 § Täktverksamhet, schaktnings- och anläggningsarbeten
Primär skyddszon
Utfyllning med avfall, förorenade massor eller med massor med okänt föroreningsinnehåll
är förbjuden.
Materialtäkt är förbjuden.
Större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller borrning och
liknande underjordsarbeten kräver tillstånd.
Sekundär skyddszon
Utfyllning med avfall, förorenade massor eller med massor med okänt föroreningsinnehåll
är förbjuden.
Materialtäkt kräver tillstånd.
Större schaktningsarbeten, sprängning av berg, pålning, spontning eller borrning och
liknande underjordsarbeten kräver anmälan.

13 § Energianläggningar och vattenbrunnar
Primär skyddszon
Ny anläggning för utvinning eller lagring av värme och/eller kyla från jord, berg eller
grundvatten är förbjuden. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de har
då dessa föreskrifter träder i kraft.
Etablering av ny grundvattenbrunn som inte avser kommunal vattenförsörjning kräver
tillstånd.
Sekundär skyddszon
Ny anläggning för utvinning eller lagring av värme och/eller kyla från jord, berg eller
grundvatten kräver tillstånd. Befintliga anläggningar får användas i den omfattning de
har då dessa föreskrifter träder i kraft.
Etablering av ny grundvattenbrunn som inte avser kommunal vattenförsörjning kräver
tillstånd.

14 § Annan miljöfarlig verksamhet
Primär skyddszon
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Ny miljöfarlig verksamhet, för vilken råder anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken
eller enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, kräver tillstånd.
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Utökning av befintliga miljöfarliga verksamheter, för vilka gäller tillståndsplikt eller anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken eller enligt författning utfärdad med stöd av 9
kap. miljöbalken, som kan medföra förorening av yt- eller grundvatten, kräver tillstånd.
Sekundär skyddszon
Ny miljöfarlig verksamhet, för vilken råder anmälningsskyldighet enligt 9 kap. miljöbalken
eller enligt författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken, kräver tillstånd.

15 § Ikraftträdande och övergångsbestämmelser
Dessa föreskrifter träder i kraft den dag som anges i beslut om vattenskyddsföreskrifter
för Roma grundvattentäkter.
Följande gäller för verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och som
omfattas av förbud enligt dessa föreskrifter och som inte är förbjudna enligt äldre
föreskrifter. Utan hinder av förbudet får verksamheten bedrivas i oförändrad omfattning
intill dagen ett år efter skyddsföreskrifternas ikraftträdande. Därefter får verksamhet som
omfattas av förbud inte bedrivas.
Följande gäller för verksamhet som pågår när föreskrifterna träder i kraft och som
omfattas av tillstånds- eller anmälningsplikt enligt dessa föreskrifter och som inte har varit
tillstånds- eller anmälningspliktig enligt äldre föreskrifter. Utan hinder av tillstånds- eller
anmälningsplikten får verksamheten bedrivas intill dagen ett år efter skyddsföreskrifternas
ikraftträdande. Därefter får verksamheten bedrivas endast om den som bedriver
verksamheten senast den dagen lämnat in en ansökan om tillstånd eller gjort en anmälan
till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

16 § Allmänna bestämmelser
a. Ansökan om tillstånd eller anmälan ska göras till miljönämnden.
b. Tillstånd eller anmälan enligt dessa föreskrifter krävs inte om verksamheten har
tillståndsprövats enligt 9 kap. (miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd) eller 11
kap. (vattenverksamhet) miljöbalken eller enligt förordning utfärdad med stöd av
dessa kapitel i miljöbalken.
c.

Tillstånd eller anmälan enligt dessa förskrifter krävs inte heller vid ändring av
sådan verksamhet om ändringstillstånd enligt 16 kap. 2 § miljöbalken erhållits.

d. Vattentäktens huvudman ska se till att informationsskyltar avseende
vattenskyddsområde finns uppsatta på för ändamålet lämpliga och väl synliga
platser.
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e. Föreskrifterna utgör inte hinder mot den hantering och de verksamheter som är
nödvändiga för vattentäktsverksamheten inom vattenskyddsområdet.
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Allmänna upplysningar i anslutning till skyddsföreskrifterna
Föreskrifterna innebär inskränkningar i rätten att förfoga över de fastigheter som omfattas
av vattenskyddsområdet och riktar sig i första hand till markägare och innehavare av
särskild rätt till fastigheter i området.
Anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eller författning utfärdad med stöd av 9 kap.
miljöbalken
En anmälan enligt 9 kap. miljöbalken eller författning utfärdad med stöd av 9 kap. miljöbalken ersätter inte en anmälan enligt föreskrifterna. Följaktligen måste
anmälningsskyldigheten enligt dessa förskrifter uppfyllas oavsett om en anmälan har
gjorts avseende samma förhållande enligt 9 kap. miljöbalken eller författning utfärdad
med stöd av 9 kap. miljöbalken.
Anmälan om olyckshändelse
Olyckshändelser, spill eller läckage, som utgör risk för vattenförorening ska omgående
anmälas av den som orsakat tillbudet eller fått kännedom om tillbudet, vilket framgår av 2
kap. 1 § lagen (2003:778) om skydd mot olyckor samt förordningen (2003:789) om skydd
mot olyckor. Anmälan ska göras till räddningstjänsten, tel. 112, miljö- och
hälsoskyddsnämnden samt vattentäktens huvudman.
Avledning av spillvatten och dagvatten
Enligt förordningen (1998:899) om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd är det förbjudet
att utan tillstånd inrätta avloppsanordningar till vilka vattentoaletter ska anslutas. Tillstånd
krävs även vid anslutning av vattentoalett till befintlig avloppsanordning.
Enligt lokala föreskrifter för att skydda människors hälsa och miljön (KF 18 aug 2003)
gäller tillståndsplikt även för annan avloppsanläggning.
Anmälan krävs för ändring av ovan angivna avloppsanordningar om åtgärden kan
medföra väsentlig ändring av avloppsvattnets mängd eller sammansättning (14 §,
förordningen om miljöfarlig verksamhet och hälsoskydd).
Beredskapsplan
En beredskapsplan för sanering vid akut föroreningsrisk ska upprättas av vattentäktens
huvudman senast två år efter det att dessa föreskrifter fastställts.
Brott
Brott mot skyddsföreskrifterna kan medföra påföljd enligt 29 kap 2 och 2a § Miljöbalken
om inte andra ansvarsbestämmelser blir tillämpliga.
Definitioner
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Definitionerna avseende avfall och bekämpningsmedel i § 2 i nu aktuella vattenskyddsföreskrifter stämmer inte helt överens med de definitioner som anges i miljöbalken
och tillhörande förordningar utan har getts en lokal anpassning.
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Ersättning
Eventuell ersättning för intrång i pågående markanvändning m.m. regleras i 31 kap 4 §
miljöbalken. Fastighetsägare och innehavare av särskild rätt till fastighet kan ha rätt till
ersättning om föreskrift för vattenskyddsområde innebär att pågående markanvändning
avsevärt försvåras inom den berörda delen av fastigheten. Detsamma gäller om mark tas
i anspråk.
Hantering av brandfarliga vätskor
För hantering av petroleumprodukter ska Naturvårdsverkets föreskrifter om skydd mot
mark- och vattenförorening vid lagring av brandfarliga vätskor (NFS 2003:24) iakttas.
Enligt 4 kap. 1 § NFS 2003:24 åligger det den som avser att hantera (tillverkning,
bearbetning, förvaring och transport i rörledning enligt definition i föreskriften) mer än 250
liter brandfarlig vätska att i god tid innan hanteringen inleds skriftligt informera
tillsynsmyndigheten. I 10 kap. samma föreskrift finns ytterligare krav inom
vattenskyddsområde, bl a för cisterner eller lösa behållare med en sammanlagd volym
som är större än 250 liter.
Hantering av växtnäringsämnen
Enligt förordningen (1998:915) om miljöhänsyn i jordbruket ska vid lagring av stallgödsel
lagringsutrymmena vara så utformade att avrinning eller läckage till omgivningen inte
sker.
Hantering av växtnäringsämnen regleras även av Föreskrifter om ändring Statens
jordbruksverks föreskrifter och allmänna råd (SJVFS 2004:26) om miljöhänsyn i
jordbruket vad avser växtnäring, se SJVFS 2015:21.
Hänsynsregler
I 2 kap miljöbalken finns de allmänna hänsynsreglerna som bl.a. innebär att alla som
bedriver eller avser att bedriva en verksamhet eller vidtar en åtgärd ska skaffa sig den
kunskap som behövs med hänsyn till åtgärdens eller verksamhetens art och omfattning
för att skydda hälsa och miljö mot skada och olägenhet. Dessutom ska en
verksamhetsutövare utföra de skyddsåtgärder, iaktta de begränsningar och vidta de
försiktighetsmått i övrigt som behövs för att förebygga, hindra eller motverka att
verksamheten eller åtgärden medför skada eller olägenhet för människors hälsa och
miljön. Detta innebär att om yt- eller grundvattentillgång utnyttjas eller kan antas komma
att utnyttjas för vattentäkt, är alla som vill bedriva sådan verksamhet eller vidta sådana
åtgärder i vatten eller på land som kan skada vattentillgången, skyldiga att skaffa sig
tillräcklig kunskap och vidta de skyddsåtgärder, tåla de begränsningar av verksamheten
och iaktta de försiktighetsmått i övrigt som skäligen kan fordras för att förebygga eller
avhjälpa skadan.
Information och upplysning
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Fastighetsägare bör informera hyresgäster, verksamhetsutövare och arrendatorer om
skyddsföreskrifterna.
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Ny lagstiftning
Ny lagstiftning eller bestämmelser enligt förordningar, som fastställts efter beslutsdatum
och som utökar skyldigheterna inom här aktuellt skyddsområde, gäller utöver här
meddelade föreskrifter.
Påföljd
Överträdelse av skyddsbestämmelserna kan medföra ansvar enligt 29 kap 2 § och 2a §
miljöbalken.
Spridning av kemiska och biologiska bekämpningsmedel
Enligt 14 kap. 7 § andra stycket miljöbalken får kemiska och biologiska bekämpningsmedel som är avsedda för att bekämpa lövsly inte spridas över skogsmark eller användas
för att behandla enskilda trädstammar.
Bestämmelser om spridning och annan hantering av bekämpningsmedel finns i
förordningen (2014:425) om bekämpningsmedel. I Naturvårdsverkets föreskrifter om
spridning och viss övrig hantering av växtskyddsmedel (SNFS 2015:2) regleras
hanteringen av kemiska bekämpningsmedel.
Bestämmelserna innebär bland annat att den som yrkesmässigt vill använda
bekämpningsmedel inom vattenskyddsområde måste ansöka om tillstånd för detta hos
tillsynsmyndigheten. Dessutom innehåller bestämmelserna krav på att den kommunala
nämnden samt ägare eller nyttjanderättshavare snarast underrättas om vattentäkt,
grundvatten eller en sjö eller ett vattendrag befaras bli förorenat av växtskyddsmedel.
Syfte
Syftet med vattenskyddsområde med tillhörande föreskrifter är att säkerställa skyddet för
Roma grundvattentäkter i ett långsiktigt perspektiv.
Tillstånd och dispens
I de fall tillstånd krävs enligt dessa föreskrifter ska skriftlig ansökan skickas till miljö- och
hälsoskyddsnämnden. I samband med sådan prövning kan nämnden föreskriva särskilda
villkor som anses erforderliga för att undvika risk för vattenförorening. Vad en
tillståndsansökan och en dispensansökan ska innehålla framgår av 23 § förordningen
(1998:1252) om områdesskydd enligt miljöbalken m.m.
Om särskilda skäl föreligger kan miljö- och hälsoskyddsnämnden medge dispens från
ovan meddelade föreskrifter enligt 7 kap 22 § miljöbalken. Nämnden ska samråda med
vattentäktens huvudman och höra berörda myndigheter innan dispens ges. I samband
med en sådan prövning kan nämnden föreskriva särskilda villkor, som anses erforderliga
för att undvika vattenförorening (16 kap 2 § miljöbalken). Dispens får, enligt 7 kap 26 §
miljöbalken, meddelas endast om det är förenligt med föreskrifternas syfte.
Tillsyn
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Tillsyn enligt dessa föreskrifter utövas av miljö- och hälsoskyddsnämnden.
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Transport av farligt gods
Länsstyrelsen har att i särskilt beslut rekommendera vissa vägar för transport av farligt
gods i länet.
Övrig lagstiftning
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Tillstånd eller dispens enligt föreskrifterna i detta beslut innebär inte att det inte kan
krävas prövning enligt annan lagstiftning. Vid sidan av ovanstående skyddsföreskrifter
gäller ett flertal generella bestämmelser inom vattenskyddsområdet.
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Bilaga 2: MACRO DB Simulering Busarve

repo001.docx 2012-03-29

(Källa: MACRO DB Simulering Busarve: Simulering av spridning av bekämpningsmedel
från jordbruksmark i Roma, Gotland. Sweco Environment AB. Uppdragsnummer
1340160000. Slutversion 2017-07-07)

RAPPORT
2017-12-22

SEU693 p:\1315\1340147_samhällsekonomisk_analys\000\10 arbetsmtrl_dok\rapport\final\samhällsekonomisk värdering skyddsområde roma slutversion
171222.docx

RAPPORT
REGION GOTLAND

MACRO DB Simulering Busarve
UPPDRAGSNUMMER 1340160000

SIMULERING AV SPRIDNING AV BEKÄMPNINGSMEDEL FRÅN JORDBRUKSMARK I ROMA,
GOTLAND

SLUTVERSION
2017-12-20

RISKHANTERING OCH AVFALL
LARS ROSÉN
NIKLAS EKSTRAND
JACOB NORDLUND

repo001.docx 2015-10-05

FREDRIK STENEMO

Sweco Environment

Innehållsförteckning

1

Inledning

2

1.1

Avgränsningar

2

2

Material och metod

3

2.1

Programvara

3

2.2

Underlag

3

2.3

Jämförelsevärden

3

2.4

Modelluppställning och simuleringar

4

3

Resultat

6

4

Diskussion och slutsatser

6

4.1

Slutsatser

8

5

Referenser

8

Bilagor
1. Växtplan Roma 2014, LRF Gotland
2. Indata Macro-DB simulering
3. Sammanställning resultat; 75 simuleringar med mullhalt 3–6 %
4A. Sammanställning resultat; 6 simuleringar med varierande mullhalt.
4B. Sammanställning resultat; 6 simuleringar i Macro DB 4.2 med mullhalt 3-6 %.
5. Modellresultat textfiler
6. Förslag till vattenskyddsområde för Roma Busarve grundvattentäkt 2016-03-14
7. Bedömt tillrinningsområde

repo001.docx 2015-10-05

1(9)
RAPP ORT
2017-12-20
SLUTVERSION
MACRO DB SIMULERING BUSARVE

EN \\segotfs003\projekt\1315\1340160_macro_db_simulering_busarve\000_macro_db_simulering_busarve\19 original\2017-12-20 ra macro-db roma\ra
macrodb vso roma 20171129.docx

1

Inledning
Sweco Environment har på uppdrag av Region Gotland utfört modellsimuleringar av
bekämpningsmedelsspridning från jordbruksmark i anslutning till Region Gotlands
vattentäkter i Busarve, Roma.
Syftet med simuleringarna var att bedöma risken för spridning av bekämpningsmedel, vid
normal användning, från jordbruksmarken till grundvattenmagasinet i aktuellt område.

1.1

Avgränsningar
Simuleringar har genomförts för grödor och aktiva substanser enligt ”Växtplan Roma VSO
2014” (LRF,2017) (bilaga 1), vilken antas vara representativ för jordbruket inom det
föreslagna vattenskyddsområdet i Busarve. Aktuellt förslag till vattenskyddsområde är
daterat 2016-03-14 och redovisas i bilaga 6. Det föreslagna vattenskyddsområdet utgör
en del av tillrinningsområdet för vattentäkten. Vattentäktens tillrinningsområde är inte helt
känt. Ett bedömt tillrinningsområde redovisas i bilaga 7.
Andelen jordbruksmark inom det aktuella förslaget till vattenskyddsområde är ca 81 %
(LRF, 2017). Inom det bedömda tillrinningsområdet är andelen jordbruksmark 49 %
(Lantmäteriets Terrängkartan).
I övrigt har det antagits att den rådande geologin inom tillrinningsområdet är samma som
inom föreslaget vattenskyddsområde och att ”Växtplan Roma VSO 2014” (LRF,2017)
(bilaga 1) är representativt för jordbruket inom hela tillrinningsområdet.
Spridning av bekämpningsmedel till ytvatten har inte studerats, men anges i
modellresultaten i bilaga 5. Spridning av bekämpningsmedel till grundvattenmagasinet i
Busarve via ytvatten bedöms som liten eller obefintlig av två olika anledningar:
1. Ytvattendragen i aktuellt område förmodas huvudsakligen att vara
utströmningsområden. Inom delar av Romaslätten råder artesiska förhållanden i
berggrunden, dvs trycknivåerna är högre i grundvattenmagasinet än i ytvattnet.
Lokalt kring uttagsbrunnar kan dock tryckförhållandena i grundvattenmagasinet
vara lägre än trycknivåerna i ytvattnet.
2. Vid stora uttag har ytvattenpåverkan konstaterats i brunnarna. Uttagen av vatten
från brunnarna i Busarve har därför anpassats och begränsats för att inte få
tillskott av ytvatten.
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2

Material och metod

2.1

Programvara
Simuleringar har utförts med programvaran MACRO-DB version 4.1 samt version 4.2
(Sveriges lantbruksuniversitet, 2014) som utvecklats av SLU (Sveriges
lantbruksuniversitet).
Programmet beräknar läckage av bekämpningsmedel från jordbruksmark till yt- och
grundvatten. Verktyget kräver att vissa val görs för parametrar som rör markegenskaper
och hydrologiska faktorer. De val som görs skapar en simulering, i kombination med val
av gröda och aktiv substans (det verksamma ämnet i bekämpningsmedlet).
Simuleringsresultatet, med avseende på grundvatten, som erhålls representerar en
medelkoncentration i botten av den simulerade jordprofilen (2 m djup).

2.2

•

Utspädning i grundvattenmagasinet kan, på ett översiktligt sätt, tas hänsyn till
genom att beakta att besprutning endast sker på en mindre del av den totala ytan
inom tillrinningsområdet till vattentäkten.

•

Vid bearbetningen av utdata kan även ett val göras av behandlingsfrekvens, dvs
om behandlingen görs varje år eller glesare.

Underlag
LRF Gotland har tillhandahållit ”Växtplan Roma VSO 2014” (bilaga 1) som utgjort
grunden för vilka simuleringar som skall köras. Växtplanen innehåller uppgifter om gröda
samt vilka bekämpningsmedel som används för respektive gröda. Växtplanen ger också
information om antalet spruttillfällen för respektive gröda och bekämpningsmedel. LRF
Gotland har också tillhandahållit uppgift om tidpunkt för första spruttillfälle samt växtföljd
för ett urval av grödor och bekämpningsmedel (LRF, 2017).
Aktiv substans har inhämtats för varje bekämpningsmedel från Kemikalieinspektionen
(Kemikalieinspektionen, 2017).
Markegenskaper har inhämtats från jordartskartan (SGU, 2005). Uppgift om ungefärliga
värden på matjordens mullhalt har erhållits från LRF Gotland (LRF, 2017). De
hydrologiska förhållanden har ansatts utifrån de möjliga val som finns i MACRO-DB.

2.3

Jämförelsevärden
Enligt Livsmedelsverkets föreskrift (Livsmedelsverket, 2001) om dricksvatten gäller
gränsvärdet för koncentration för enskilda bekämpningsmedel 0,10 µg/l hos användaren.
Vidare anges även gränsvärdet 0,50 µg/l för den totala halten bekämpningsmedel. Enligt
Havs och vattenmyndigheten (HaV, 2016) så är det rimligt att beakta gränsvärdet för
dricksvatten vid tolkning av modellresultatet.
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2.4

Modelluppställning och simuleringar
Nedan presenteras de parametrar som modellen kräver samt den indata som angetts för
körningarna i tabell 1. Figur 1 visar den hydrologiska klass som indata resulterade till och
figur 2 visar texturfördelning som valen för markegenskaperna gav upphov till.
Indata till simuleringarna med avseende på gröda, aktiv substans, dos, antal spruttillfällen
(behandlingar) och tidpunkt presenteras i bilaga 2.
Tabell 1. Indata till MACRO-DB

Parameter
Modermaterial
Alvtextur
Matjordens textur
Mullhaltsklass matjord
Markanvändning
Klimatzon

Indata
Morän, moränlera eller lerig morän
Finkornig
Finkornig
3-6 %
Konventionell odling
3

Mullhalten har ansatts till 3–6 % vilket bedöms motsvara en låg, men realistisk nivå på
mullhalten i området (Jordbruksverket, 2015). I praktiken är det sannolikt att det finns
områden med såväl högre som lägre mullhalt. Enligt LRF Gotland, förkommer t.ex.
områden i Roma med högre mullhalt p.g.a. rester från torvmarker (LRF, 2017).
Simuleringarna omfattade inledningsvis totalt tio olika grödor vilka var och en simuleras
med flera olika aktiva substanser. Totalt gjordes därför 75 olika inledande simuleringar.
Syftet med dessa var att kunna avgöra vilka kombinationer av grödor och
bekämpningsmedel som gav upphov till läckage av bekämpningsmedel.
En utspädningsberäkning i enlighet med riktlinjer från Havs och vattenmyndigheten (HaV,
2016) har utförts på simuleringsresultatet. Beräkningen baseras på att besprutning
endast görs på andelen jordbruksmark inom tillrinningsområdet. Vid denna beräkning
antas att varje gröda odlas på hela jordbruksmarken inom tillrinningsområdet.
Vid utvärderingen av de inledande resultaten har behandlingsfrekvensen ett år antagits,
vilket också är det resultat som simuleringarna motsvarar. I praktiken kommer odlingen
att ske enligt en växtföljd vilket gör att varje gröda inte odlas på samma åkermark år efter
år. Beroende på behandlingsfrekvens (hur ofta en viss gröda återkommer till samma
åkermark) kan en enkel manuell utspädningsberäkning göras av simuleringsresultatet.
Om t.ex. potatis odlas vart femte år så blir utspädningsfaktorn 1/5, d.v.s. den beräknade
halten blir 20 % av den simulerade halten.
För de aktiva substanserna som uppvisade simulerade halter i underkant av jordprofilen
överstigande riktvärdena för dricksvatten har extra simuleringar utförts med både högre
och lägre mullhalt i matjorden. För dessa aktiva substanser har även en utspädd halt
beräknats baserat på behandlingsfrekvens för respektive gröda.
MACRO-DB version 4.2 samt en ny version av ämnesdatabasen blev tillgängliga under
arbetets gång (SLU, 2017-11-24). Kompletterande simuleringar har därför körts i version
4.2 för de aktiva substanserna som uppvisade simulerade halter överstigande riktvärdena
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för dricksvatten. Dessa simuleringar har körts med en ansatt mullhalt på 3-6 % för att
kunna jämföra ev. skillnader mellan modellversionerna.
Den nya programvaran, MACRO-DB 4.2, simulerar generellt sett högre läckage för
höstsäd, höstkorn, höstvete och höstraps (SLU, 2017-11-24). Därför gjordes även
kompletterande simuleringar för höstsäd, m.a.p. de aktiva substanser som låg under men
nära Livsmedelsverkets gränsvärde för dricksvatten. Samma mullhalt (3-6 %) användes
för att kunna jämföra ev. skillnader mellan modellversionerna.
I den nya ämnesdatabasen (SLU, 2017-11-24) har det inte tillkommit några ämnen som
påverkar simuleringarna. För flera av ämnena har nya egenskaper ansats som minskar
spridningsförmågan.

Figur 1. Hydrologisk klass baserat på valda markegenskaper
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Figur 2. Texturfördelning för simulerad markprofil

3

4

Resultat
•

De fält som lämnats tomma, i bilaga 2, är bekämpningsmedel vars aktiva
substanser ej fanns i MACRO-DB:s databas. Totalt har fem olika aktiva
substanser ej simulerats.

•

I bilaga 3 redovisas resultatet av samtliga inledande 75 simuleringar tillsammans
med utspädningsberäkningar enligt HaVs riktlinjer.

•

Resultatet av simuleringar med olika mullhalt redovisas i bilaga 4a.

•

I bilaga 4b redovisas resultatet av de kompletterande körningarna med MACRODB 4.2 tillsammans med utspädningsberäkningar enligt HaVs riktlinjer och utifrån
verklig behandlingsfrekvens.

•

I bilaga 5 redovisas resultatfilerna som erhållits från MACRO-DB.

Diskussion och slutsatser
Resultatet av simuleringarna visar att spridning av bekämpningsmedel till
grundvattenmagasinet inte kan uteslutas.
Resultatet av den inledande simuleringen (bilaga 3) visar att sex aktiva substanser i
botten på jordprofilen överskrider gränsvärdet 0,1 µg/l, vid en mullhalt på mellan 3–6 %.
Även totalhalten i botten på jordprofilen (6,7 µg/l) överskrider gränsvärdet. Som enskilda
grödor uppvisar besprutningen av rödbeta och potatis högst läckage. Även besprutningen
av majs och höstraps ger vardera upphov till en aktiv substans över gränsvärdet 0,10
µg/l.
Om hänsyn tas till utspädning genom att besprutning endast görs på andelen
jordbruksmark i enlighet med riktlinjer från Havs och vattenmyndigheten (HaV, 2016), så
överskrider fem aktiva substanser det enskilda gränsvärdet och den totala
koncentrationen blir 3,3 µg/l, inom bedömt tillrinningsområde (49 % jordbruksmark).
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En avgörande faktor för simuleringsresultatet är mullhalten i matjorden. Simuleringarna
utfördes inledningsvis med en mullhalt ansatt till 3–6 %. För att undersöka denna
parameter gjordes en enklare känslighetsanalys där simuleringar kördes med både högre
mullhalt (6–12%) och lägre mullhalt (<2%) för de sex aktiva substanser som överskred
gränsvärdet i den första simuleringsomgången. Resultatet visar tydligt att högre mullhalt
ger lägre spridning och att lägre mullhalt ger högre spridning. I körningen med högre
mullhalt gav samtliga aktiva substanser inte upphov till något läckage. För den lägre
halten ökade läckaget för samtliga substanser väsentligt. Vid en mullhalt på <2 % så är
läckageökningen generellt omkring en fördubbling.
Eftersom mullhalten sannolikt är den parameter med störst enskild inverkan på
simuleringsresultatet så bör den undersökas genom faktisk provtagning. Som exempel
kräver Halmstads kommun i sin vägledning för användning av bekämpningsmedel
(Halmstad kommun, 2015) ytlig jordprovtagning som komplettering till analys av
jordartskartan.
Växtplanen gäller i strikt mening endast för det föreslagna vattenskyddsområdet (bilaga
5). Resultatet är därför behäftat med en osäkerhet p.g.a. antagandet att jordbruket
bedrivs lika inom hela det bedömda tillrinningsområdet till vattentäkten (bilaga 6).
Simuleringsresultatet är ett beräknat medelvärde utifrån 20 års simuleringstid. Indata
representerar dock bara ett typår enligt ”Växtplan Roma 2014”. I praktiken odlas grödorna
enligt en växtföljd vilket innebär att de inte odlas på samma plats år efter år och att
andelen av varje gröda kan variera mellan olika år. Det inledande simuleringsresultatet
innehåller därför en överskattning av spridningen i och med att behandlingsfrekvensen
sattes till ett år, d.v.s. behandlingarna utfördes på samma yta varje år i 20 år.
Vid en jämförelse av resultaten mellan programversionerna MACRO-DB 4.1 och 4.2 så
ger version 4.2 lägre värden för de sex simulerade aktiva substanserna. Två av de aktiva
substanserna får simulerade halter i botten på jordprofilen som är lägre än riktvärdet för
enskilda ämnen (potatis – Biscaya och höstraps – Agil 100 EC). En aktiv substans fick
dock en högre simulerad halt med version 4.2 och överskrider nu gränsvärdet för enskilda
ämnen (höstkorn – Starane 333 HL)
I bilaga 4b framgår att; om en utspädningsberäkning görs av simulerad halt motsvarande
en verklig behandlingsfrekvens, som varierar mellan 2 och 6 år beroende på gröda, och
med hänsyn tagen till andelen jordbruksmark inom tillrinningsområdet (enligt HaV), så är
det endast besprutningen av rödbetor med preparatet Goltix WG som ger upphov till ett
läckage över gränsvärdet för enskilda ämnen.
Tidigare provtagningar av råvatten från brunnarna i Busarve har visat på förekomst av
rester från äldre bekämpningsmedel, t.ex. BAM (2,6-diklorbensamid). BAM är en
nedbrytningsprodukt från ett tidigare använt ogräsmedel (diklobenil) som ingick i bl.a.
produkten Totex. Hanteringen och användningen av sådana ogräsmedel förr i tiden går
inte att jämföra med dagens användning av modernare bekämpningsmedel i jordbruket.
Förekomsten av BAM i grundvattnet visar dock att det finns spridningsvägar från
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markytan till grundvattenmagasinet i sedimentberget inom vattentäktens
tillrinningsområde.

4.1

5

Slutsatser
•

Läckage av bekämpningsmedel till grundvattenmagasinet kan inte uteslutas.

•

Besprutning av potatis- och rödbeta uppvisar högst simulerade koncentrationer
av bekämpningsmedel i botten på jordprofilen.

•

Mullhalten påverkar simuleringsresultatet kraftigt och bör säkerställas genom
analys av jordprov. En lägre mullhalt kan innebära att fler aktiva substanser, än
de som redovisats, läcker till grundvattnet.

•

Utspädningsberäkningen enligt HaV innebär en överskattning av läckaget.
Beräkningen motsvarar att varje gröda odlas på hela jordbruksmarken inom det
bedömda tillrinningsområdet (49 % jordbruksmark).

•

Behandlingsfrekvensen, d.v.s. hur ofta en gröda odlas på samma åkermark
påverkar beräkningsresultatet på så sätt att halterna blir lägre, vilket bör tas
hänsyn till vid tolkning av MACRO-DB resultatet.

•

Olika versioner av MACRO-DB ger upphov till olika resultat. Det är därför viktigt
att använda den senaste programversionen och den senaste versionen
ämnesdatabasen.
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Roma VSO
____GRÖDA_____
_SYFTE_ _______ÅTGÄRD__________
Potatis

Höstkorn

Höstvete

gödsling

1000 kg NPK 11-5-18 + 500 kg Patentkali

ogräs

0,35 Sencor SC + 0,2 Spotlight plus + 3 Bor Super

innan uppkomst, Behandla på morgonen eller förmiddagen

ogräs
svamp

40g Titus + 0,2 väto + 4 Wuxal P200 + 0,15 coptrac + 0,15 Zinktrak
0,6 Revus + 1 Mangan + 0,2 Mavrik + Wuxal Raps

DC 20-30 Bor tillsäts sits i sprutan när allt annat är upplöst

svamp

0,6 Revus top + 2 Complesal S + 1 Mangan + 160g Teppeki

svamp
svamp

0,6 Revus top + 2 Complesal S + 0,15 coptrac + 0,15 Zinktrak
1,6 Infinito + 1 Mangan + 0,5 Amistar + 0,3 Biscaya

Blanda ej Biscaya eller Signum med EPOK

svamp

1,6 Infinito + 1 Mangan + 0,25 Cymbal

Cymbal kuraktivverkan lägg i när det blir långa intervall

svamp

1,6 Infinito + 1 Mangan + 0,5 Amistar + 0,25 coptrac + 0,25 Zinktrak + 0,25 Mavrik

gödsling
svamp
svamp
svamp
blast
blast

300 kg Kalksalpeter
0,5 Ranman top + 1 Wuxal P200+ 1 Mangan
0,5 Ranman top + 1 Wuxal P200+ 1 Mangan
0,5 Ranman top + 1 Wuxal P200
2 Reglon
1 Spotlight plus + 1 Reglon

gödsling

150 Kg PK 11-21

ogräs
gödsling
ogräs
svamp

0,2 Diflanil + 2 Boxer + 1 mangan
450 kg Axan NS 27-4
25g CDQ + 0,3 Starane 333 + 0,1 Väto + 2 Mangan + 0,5 Stereo
0,7 Ascra XPRO + 2 Complesal S

gödsling

150 Kg PK 11-21

ogräs
0,2 Diflanil + 2 Boxer + 1 mangan
gödsling 350 kg Axan NS 27-4
110g Brodway + 0,4 Starane XL + 0,4 PG26n + 2 Mangan + 0,4 Sportak + 0,2
Acanto
ogräs
Gödsling 250 kg Axan NS 27-4
Svamp 0,4 Armure + 0,2 Acanto + 2 Complesal S

Kör på förmiddagen efter daggen men i soligt och klart väder
50% vindavdrifts munstycken

grödan 1-2 blad
Min 12 grader ej natt frost
flagbladet DC 45-59

grödan 1-2 blad

från 10 grader ej natt frost
Flagbladet växer fram dc 37-39, om behov

Vid frågor eller glada tillrop kontakta Andreas Nypelius 072-586 73 92

Roma VSO
Höstraps

gödsling

350 kg NPK 17-5-10

ogräs

2 Butisan Top + 1 Agil

gödsling

500 kg Axan NS 27-4

Insekt

150g Plenum + 3 Wuxal Raps

Svamp

0,5 Acanto + 0,25 Cantus

grödan 1-3 blad

vid fullblom

Durumvete gödsling 350 kg NPK 24-4-5
fritflugga 12g Harmony pluss + 0,1 väto + 1 Mangan + 0,3 Betabaytroid
180g Chekker power + 0,25 Fobel + 0,25 Bolt + 1 Complesal S + 2 Mangan + 0,5
Renol
gödsling 150 kg Kalksalpeter
ogräs
Vårkorn

0,4 Armure + 0,2 Acanto + 1 Complesal S

min 6 grader och ogräsen uppe
DC 30 strå skjutningen
DC 45-59

gödsling 400 kg NPK 24-4-5
15g Harmony plus + 12g Eagel/Gratil + 1 Event super + 0,3 Renol + 2 Mangan +
0,5 Stereo
Ogräs

ogräset uppe samt flyghavren

Svamp

flagbladet kommer fram dc37-39

0,4 Kayak + 0,2 Armure + 0,25 Acanto + 1 Complesal S

Ärtor/bönor gödsling 150 kg PK 11-21

Majs

ogräs

2 Fenix

senast 2 dagar innan uppkomst

ogräs

1 Agil + 2 Wuxal Raps

flyghavren uppe

svamp

0,5 Amistar + 0,2 Mavrik

innan blommning

gödsel

20 ton stallgödsel + 100 kg Axan NS27-4

ogräs

0,7 Callisto + 11,25g Harmony 50 SX + 0,1 väto + 0,3 Beta baytroid + 2 Mangan

ogräsen 2 hjärtblad

ogräs

0,5 Calisto + 50g Mais ter + maisoil + 2 mangan

ca: 10 dagar senare

Vid frågor eller glada tillrop kontakta Andreas Nypelius 072-586 73 92

Roma VSO
Röd Betor

gödning 700kg NPK probeta + 150 kg kalisalt
ogräs

1,5kg Goltix + 0,6 Betanal Power + 0,5 Renol + 0,3 Betabaytroid

Sänk Goltix dosen vid kalla temperaturer under 18 grader

gödsling 165 kg Axan NS 27-4
ogräs

0,75kg Goltix + 0,6 Betanal Power + 0,5 Renol + 1 mangan

ogräs

30g Safari + 0,5 Renol + 0,75 Goltix + 0,6 Betanal

gödsling 165 kg Axan NS 27-4

lök

Vall

näring

2 Wuxal Raps + 1,5 mangan

svamp

0,6 Signum + 1 Wuxal Raps

gödning 750 kg NPK 11-5-19
ogräs

1,5 Reglon + 1 Boxer + 0,1 väto

strax innan uppkomst, Max dos 4l/år på boxer

ogräs

0,0,5 Boxer

ca: 20% av löken uppe

ogräs

0,2 Fenix + 0,1 Buctril

4-5 dagar senare

ogräs

0,15 Buctril

4-5 dagar senare

ogräs

avvakta vimpelstadiet

ogräs

0,25 Fenix + 3Wuxal raps

gödning

200 kg Kalksalpeter

ogräs

0,25 Buctril + 1,5 Mangan

2-3 blad

ogräs

0,3 Fenix + 3 Wuxal Raps

3-4 blad kan blanda med Lentagran men 56dagars karens

ogräs

Radhackning

svamp

0,6 Amistar + 1,5 Mangan

1 blad kan blanda med Lentagran men 56dagars karens

Vid begynande angrep, max 3ggr 7 dagar mellan behand

gödning Sväm 20 ton
gödning 150 kg NS 27-4
gödning 200 kg NPK 21-3-10

Vid frågor eller glada tillrop kontakta Andreas Nypelius 072-586 73 92

BILAGA 2

2017-12-20

Indata
Gröda
Potatis

Aktiv substans

Dos [l/ha]
eller [g]

Tidpunkt

Sencor

Metribuzin 600 g/l

0,35

skifte maj/juni

Spotlight

Karfentrazonetyl 60 g/l

0,2

skifte maj/juni

Titus

Rimsulfuron 25 vikt-%

40g

början Juni

Revus

Mandipropamid 250 g/l

0,6

slutet juni

Revus top

Difenokonazol 250 g/l

0,6

skifte juni/juli

Mandipropamid 250 g/l

0,6

skifte juni/juli

1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on

0,6

skifte juni/juli

Teppeki

Flonicamid 50 vikt-%

160g

skifte juni/juli

Revus top

Difenokonazol 250 g/l

0,6

början juli

Mandipropamid 250 g/l

0,6

början juli

1,2-Bensisotiazol-3(2H)-on

0,6

början juli

Propamokarb (hydroklorid) 625 g/l

1,6

miten juli

Infinito

Kommentar

Fanns ej i MDB-databasen

Fanns ej i MDB-databasen

1 (7)
S w e c o E n v i r o n me n t A B

Fluopikolid 62,5 g/l

1,6

miten juli

Amistar

Azoxystrobin 250 g/l

0,5

miten juli

Biscaya OD 240

Tiakloprid 240 g/l

0,3

miten juli

Cymbal 45

Cymoxanil 45 vikt-%

0,25

miten juli

Infinito

Propamokarb (hydroklorid) 625 g/l

1,6

miten juli

Fluopikolid 62,5 g/l

1,6

miten juli

Amistar

Azoxystrobin 250 g/l

0,5

miten juli

Mavrik

Tau-fluvalinat 240 g/l

0,25

miten juli

Ranman top

Cyazofamid 160 g/l

0,5

skiftet juli/agu

Ranman top

Cyazofamid 160 g/l

0,5

början agu

Ranman top

Cyazofamid 160 g/l

0,5

miten agu

Reglone

Dikvat dibromidsalt 374 g/l

2

skiftet agu/sep

Medeldos 1,5

Spotlight

Karfentrazonetyl 60 g/l

1

sep

Kördes separat

Reglone

Dikvat dibromidsalt 374 g/l

1

sep
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Höstkorn
(höstsäd)

Diflanil 500 SC

Diflufenikan 500 g/l

0,2

skiftet sep/okt

Boxer

Prosulfokarb 800 g/l

2

skiftet sep/okt

CDQ SX

Tribenuronmetyl 22,22 vikt-%

25g

slutet april

Metsulfuronmetyl 11,11 vikt-%

25g

slutet april

Starane 333 HL

Fluroxipyr -1-metylheptylester 480 g/l

0,3

slutet april

Stereo 312.5 EC

Propikonazol 62,5 g/l

0,5

slutet april

Cyprodinil 250 g/l

0,5

slutet april

Fluopyram 65 g/l

0,7

slutet maj

Protiokonazol 130 g/l

0,7

slutet maj

Bixafen 65 g/l

0,7

slutet maj

Diflanil 500 SC

Diflufenikan 500 g/l

0,2

skiftet sep/okt

Boxer

Prosulfokarb 800 g/l

2

skiftet sep/okt

Broadway

Florasulam 2,28 vikt-%

110g

slutet april

Pyroxsulam 6,83 vikt-%

110g

slutet april

Fluroxipyr -1-metylheptylester 144,1 g/l

0,4

slutet april

Florasulam 2,5 g/l

0,4

slutet april

Ascra Xpro

Höstvete
(höstsäd)

Starane XL

3 (7)
BILAGA 2
2017-1

Höstraps

Durumvete
(vårsäd)

Sportak EW

Prokloraz 450 g/l

0,4

slutet april

Acanto

Pikoxystrobin 250 g/l

0,2

slutet april

Armure

Difenokonazol 150 g/l

0,4

skiftet maj/juni

Propikonazol 150 g/l

0,4

skiftet maj/juni

Acanto

Pikoxystrobin 250 g/l

0,2

skiftet maj/juni

Butisan top

Kvinmerak 125 g/l

2

början sep

Fanns ej i MDB-databasen

Metazaklor 375 g/l

2

början sep

Fanns ej i MDB-databasen

Agil 100 EC

Propakizafop 100 g/l

1

början sep

Plenum 50 WG

Pymetrozin 50 vikt-%

150g

slutet april

Acanto

Pikoxystrobin 250 g/l

0,5

miten maj

Cantus

Boskalid 50 vikt-%

0,25

miten maj

Harmony Plus 50 SX

Tribenuronmetyl 16,7 vikt-%

12g

början/miten maj

Tifensulfuronmetyl 33,3 vikt-%

12g

början/miten maj

Beta-Baythroid SC 025

Betacyflutrin 25 g/l

0,3

början/miten maj

chekker

Jodsulfuronmetyl-natrium 1,25 vikt-%

180g

slutet maj
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Vårkorn
(vårsäd)

Ärtor/bönor

Majs

Amidosulfuron, natrium salt 13,24 vikt-%

180g

slutet maj

Armure

Difenokonazol 150 g/l

0,4

miten juni

Acanto

Pikoxystrobin 250 g/l

0,2

miten juni

Harmony Plus 50 SX

Tribenuronmetyl 16,7 vikt-%

15g

slutet maj

Tifensulfuronmetyl 33,3 vikt-%

15g

slutet maj

Gratil 75 WG

Amidosulfuron 75 vikt-%

12g

slutet maj

Event super

Fenoxaprop-P (etylester) 69,0 g/l

1

slutet maj

Stereo 312.5 EC

Propikonazol 62,5 g/l

0,5

slutet maj

Kayak

Cyprodinil 300 g/l

0,4

miten juni

Armure

Difenokonazol 150 g/l

0,2

miten juni

Acanto

Pikoxystrobin 250 g/l

0,25

miten juni

Fenix

Aklonifen 600 g/l

2

april

Agil 100 EC

Propakizafop 100 g/l

1

maj

Amistar

Azoxystrobin 250 g/l

0,5

miten juni

Mavrik

Tau-fluvalinat 240 g/l

0,2

miten juni

Callisto

Mesotrion 100 g/l

0,7

slutet maj
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Harmony SX 50

Tifensulfuronmetyl 50,0 vikt-%

11,25

slutet maj

Beta-Baythroid SC 025

Betacyflutrin 25 g/l

0,3

slutet maj

Callisto

Mesotrion 100 g/l

0,5

juni

Mais ter

Jodsulfuronmetyl-natrium 1 vikt-%

50g

juni

Foramsulfuron 30 vikt-%

50g

juni

Rödbetor

Goltix WG

Metamitron 70 vikt-%

1500g

miten maj

(rotgrönsak)

Betanal power

Desmedifam 160 g/l

0,6

miten maj

Fenmedifam 160 g/l

0,6

miten maj

Beta-Baythroid SC 025

Betacyflutrin 25 g/l

0,3

miten maj

Goltix SC 700

Metamitron 70 vikt-%

750g

slutet maj

Harmony SX 50

Tifensulfuronmetyl 50,0 vikt-%

11,25

Betanal power

Desmedifam 160 g/l

0,6

slutet maj

Fenmedifam 160 g/l

0,6

slutet maj

Safari

Triflusulfuronmetyl 50 vikt-%

30g

juni

Goltix SC 700

Metamitron 70 vikt-%

750g

juni

Betanal

Fenmedifam 160 g/l

0,6

juni

Signum

Pyraklostrobin 6,7 vikt-%

0,6

juli
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medeldos 0,6

medeldos 1000g

medeldos 1000g

medeldos 1000g

Lök

Boskalid 26,7 vikt-%

0,6

juli

Reglone

Dikvat dibromidsalt 374 g/l

1,5

miten maj

Boxer

Prosulfokarb 800 g/l

1

miten maj

medeldos 0,75

Boxer

Prosulfokarb 800 g/l

0,5

slutet maj

medeldos 0,75

Fenix

Aklonifen 600 g/l

0,2

slutet maj

medeldos 0,25

Buctril

Mekoprop (kaliumsalt) 375 g/l

0,1

slutet maj

Fanns ej i MDB-databasen

Bromoxinil (kaliumsalt) 125 g/l

0,1

slutet maj

Fanns ej i MDB-databasen

Mekoprop (kaliumsalt) 375 g/l

0,15

slutet maj

Fanns ej i MDB-databasen

Bromoxinil (kaliumsalt) 125 g/l

0,15

slutet maj

Fanns ej i MDB-databasen

Fenix

Aklonifen 600 g/l

0,25

juni

medeldos 0,25

Buctril

Mekoprop (kaliumsalt) 375 g/l

0,25

juni

Fanns ej i MDB-databasen

Bromoxinil (kaliumsalt) 125 g/l

0,25

juli

Fanns ej i MDB-databasen

Fenix

Aklonifen 600 g/l

0,3

juni

medeldos 0,25

Amistar

Azoxystrobin 250 g/l

0,6

april

Buctril
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BILAGA 3

2017-12-20

Sammanställning resultat; 75 simuleringar i MACRO-DB 4.1 med mullhalt
3-6%, behandlingsfrekvens 1 år och 49% andel jordbruksmark i
tillrinningsområdet

Gröda

Bekämpnings-

Aktiv substans

medel

Behandlings-

Koncentration i

Utspädning enl. andel

frekvens [år]

botten på

jordbruksmark i

jordprofilen [µg/l]

tillrinningsområdet
[µg/l]

Potatis

Sencor

Metribuzin 600 g/l

1

0,9400*

0,4606

Spotlight

Karfentrazonetyl 60

1

0,0530

0,0260

1

0,1000

0,0490

1

0,0000

0,0000

1

0,0000

0,0000

g/l
Titus

Rimsulfuron 25 vikt%

Revus

Mandipropamid 250
g/l

Revus top

Difenokonazol 250 g/l
1,2-Bensisotiazol3(2H)-on

Teppeki

Flonicamid 50 vikt-%

1

0,0056

0,0027

Infinito

Propamokarb

1

0,0000

0,0000

Fluopikolid 62,5 g/l

1

1,0000

0,4900

Amistar

Azoxystrobin 250 g/l

1

0,0210

0,0103

Biscaya OD 240

Tiakloprid 240 g/l

1

0,2100

0,1029

Cymbal 45

Cymoxanil 45 vikt-%

1

0,0086

0,0042

Mavrik

Tau-fluvalinat 240 g/l

1

0,0000

0,0000

Ranman top

Cyazofamid 160 g/l

1

0,0000

0,0000

Reglone

Dikvat dibromidsalt

1

0,0000

0,0000

(hydroklorid) 625 g/l

374 g/l
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Spotlight

Karfentrazonetyl 60

1

0,0690

0,0338

g/l
Höstkorn

Diflanil 500 SC

Diflufenikan 500 g/l

1

0,0000

0,0000

Boxer

Prosulfokarb 800 g/l

1

0,0000

0,0000

CDQ SX

Tribenuronmetyl

1

0,0064

0,0031

1

0,0150

0,0074

1

0,0590

0,0289

Propikonazol 62,5 g/l

1

0,0000

0,0000

Cyprodinil 250 g/l

1

0,0000

0,0000

Fluopyram 65 g/l

1

0,0310

0,0152

Protiokonazol 130 g/l

1

0,0000

0,0000

Bixafen 65 g/l

1

0,0000

0,0000

Diflanil 500 SC

Diflufenikan 500 g/l

1

0,0000

0,0000

Boxer

Prosulfokarb 800 g/l

1

0,0000

0,0000

Broadway

Florasulam 2,28 vikt-

1

0,0014

0,0007

1

0,0052

0,0025

1

0,0210

0,0103

Florasulam 2,5 g/l

1

0,0000

0,0000

Sportak EW

Prokloraz 450 g/l

1

0,0000

0,0000

Acanto

Pikoxystrobin 250 g/l

1

0,0000

0,0000

Armure

Difenokonazol 150 g/l

1

0,0000

0,0000

Propikonazol 150 g/l

1

0,0000

0,0000

Kvinmerak 125 g/l

1

Metazaklor 375 g/l

1

22,22 vikt-%
Metsulfuronmetyl
11,11 vikt-%
Starane 333 HL

Fluroxipyr -1metylheptylester 480
g/l

Stereo 312.5 EC

Ascra Xpro

Höstvete

%
Pyroxsulam 6,83 vikt%
Starane XL

Fluroxipyr -1metylheptylester
144,1 g/l

Höstraps

Butisan top
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Durumvete

Agil 100 EC

Propakizafop 100 g/l

1

0,2500

0,1225

Plenum 50 WG

Pymetrozin 50 vikt-%

1

0,0000

0,0000

Acanto

Pikoxystrobin 250 g/l

1

0,0000

0,0000

Cantus

Boskalid 50 vikt-%

1

0,0034

0,0017

Harmony Plus 50

Tribenuronmetyl 16,7

1

0,0590

0,0289

SX

vikt-%
1

0,0310

0,0152

Betacyflutrin 25 g/l

1

0,0000

0,0000

Jodsulfuronmetyl-

1

0,0000

0,0000

1

0,0940

0,0461

Tifensulfuronmetyl
33,3 vikt-%
Beta-Baythroid SC
025
Chekker

natrium 1,25 vikt-%
Amidosulfuron,
natrium salt 13,24
vikt-%

Vårkorn

Armure

Difenokonazol 150 g/l

1

0,0000

0,0000

Acanto

Pikoxystrobin 250 g/l

1

0,0000

0,0000

Harmony Plus 50

Tribenuronmetyl 16,7

1

0,0035

0,0017

SX

vikt-%
1

0,0300

0,0147

1

0,0350

0,0172

1

0,0000

0,0000

Tifensulfuronmetyl
33,3 vikt-%
Gratil 75 WG

Amidosulfuron 75
vikt-%

Event super

Fenoxaprop-P
(etylester) 69,0 g/l

Ärtor/bönor

Stereo 312.5 EC

Propikonazol 62,5 g/l

1

0,0000

0,0000

Kayak

Cyprodinil 300 g/l

1

0,0000

0,0000

Armure

Difenokonazol 150 g/l

1

0,0000

0,0000

Acanto

Pikoxystrobin 250 g/l

1

0,0000

0,0000

Fenix

Aklonifen 600 g/l

1

0,0000

0,0000

Agil 100 EC

Propakizafop 100 g/l

1

0,0270

0,0132

Amistar

Azoxystrobin 250 g/l

1

0,0000

0,0000

memo04.docx

3 (5)
BILAGA 3
2017-

EN \\segotfs003\projekt\1315\1340160_macro_db_simulering_busarve\000_macro_db_simulering_busarve\19 original\2017-12-20 ra macro-db
roma\bilaga_3.docx

Majs

Mavrik

Tau-fluvalinat 240 g/l

1

0,0000

0,0000

Callisto

Mesotrion 100 g/l

1

0,1600

0,0784

Harmony SX 50

Tifensulfuronmetyl

1

0,0630

0,0309

Betacyflutrin 25 g/l

1

0,0000

0,0000

Jodsulfuronmetyl-

1

0,0000

0,0000

1

0,0230

0,0113

50,0 vikt-%
Beta-Baythroid SC
025
Mais ter

natrium 1 vikt-%
Foramsulfuron 30
vikt-%
Rödbetor

Goltix WG

Metamitron 70 vikt-%

1

3,3000

1,6170

Betanal power

Desmedifam 160 g/l

1

0,0000

0,0000

Fenmedifam 160 g/l

1

0,0000

0,0000

Betacyflutrin 25 g/l

1

0,0000

0,0000

Tifensulfuronmetyl

1

0,0660

0,0323

1

0,0052

0,0025

1

0,0000

0,0000

Boskalid 26,7 vikt-%

1

0,0084

0,0041

Dikvat dibromidsalt

1

0,0000

0,0000

Beta-Baythroid SC
025
Harmony SX 50

50,0 vikt-%
Safari

Triflusulfuronmetyl 50
vikt-%

Signum

Pyraklostrobin 6,7
vikt-%

Lök

Reglone

374 g/l
Boxer

Prosulfokarb 800 g/l

1

0,0000

0,0000

Fenix

Aklonifen 600 g/l

1

0,0000

0,0000

Buctril

Mekoprop

1

0,0077

0,0038

6,7124

3,2891

(kaliumsalt) 375 g/l
Bromoxinil

1

(kaliumsalt) 125 g/l
Amistar
Totalt

Azoxystrobin 250 g/l

1
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*Fetmarkerade värden överstiger Livsmedelsverkets gränsvärden för dricksvatten hos
användaren (SLVFS 2001:30). 0,1 [µg/l] gäller för enskilda värden och 0,5 [µg/l] gäller för
totalhalten.
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BILAGA 4A

2017-12-20

Sammanställning resultat; 6 extra simuleringar i MACRO-DB 4.1 med mullhalt <2 % samt 6 extra simuleringar med mullhalt 6–12 %.
Behandlingsfrekvens ett år och 49% andel jordbruksmark i tillrinningsområdet

Gröda

Bekämpnings
medel

Aktiv substans

Koncentration i
botten på
jordprofilen
[µg/l], mullhalt
<2%

Utspädning enl. andel
jordbruksmark i
tillrinningsområdet
[µg/l], mullhalt <2%

Koncentration i
botten på
jordprofilen
[µg/l], mullhalt 612%

Utspädning enl. andel
jordbruksmark i
tillrinningsområdet
[µg/l], mullhalt 6-12%

Potatis

Sencor

Metribuzin 600 g/l

1,6000

0,7840

0,0000

0,0000

Infinito

Fluopikolid 62,5 g/l

2,3000

1,1270

0,0000

0,0000

Biscaya

Tiakloprid 240 g/l

0,2700

0,1300

0,0000

0,0000

Höstraps

Agil 100 EC

Propakizafop 100 g/l

0,4200

0,2058

0,0000

0,0000

Majs

Callisto

Mesotrion 100 g/l

0,3100

0,1500

0,0000

0,0000

Rödbetor

Goltix WG

Metamitron 70 vikt-%

8,8000

4,3120

0,0000

0,0000

1 (1)
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Sammanställning resultat; 7 extra simuleringar i MACRO-DB 4.2 med mullhalt 3-6 %, angiven behandlingsfrekvens och andel
jordbruksmark 49 % i tillrinningsområdet

Gröda

Bekämpnings

Aktiv substans

medel

Koncentration i

Behandlingsfrekvens [år]

botten på

Andel jordbruksmark i

Utspädning enl. andel

tillrinningsområdet [%]

jordbruksmark i

jordprofilen [µg/l],

tillrinningsområdet och
behandlingsfrekvens

Potatis

Sencor

Metribuzin 600 g/l

0,70

6 år

49

0,057

Infinito

Fluopikolid 62,5 g/l

0,61

6 år

49

0,050

Biscaya

Tiakloprid 240 g/l

0,003

6 år

49

<0,001

Höstraps

Agil 100 EC

Propakizafop 100 g/l

<0,001

5 år

49

<0,001

Majs

Callisto

Mesotrion 100 g/l

0,14

2,25* år

49

0,035

Rödbetor

Goltix WG

Metamitron 70 vikt-%

2,7

5 år

49

0,26

Höstkorn

Starane 333 HL

Fluroxipyr -1-metylheptylester 480 g/l

0,14

1** år

49

0,070
1 (2)
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* Majs odlas 3-4 fyra år i följd på samma åkermark. Därefter sker ett uppehåll på 5-6 år.
** Uppgift om verklig behandlingsfrekvens / växtföljd saknas.
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Roma grundvattentäkter
Förslag till vattenskyddsområden
Brunnsområde Roma Busarve
2016-03-14
Skyddszoner
Primär zon
Sekundär zon

0

0.5

1

2
Kilometer

±

40

Bilaga 7

Teckenförklaring
#

Uttagsbrunnar Roma vattentäkt
Bedömt tillrinningsområde
Potentiallinjer grundvattennivå enligt ansökan 1991
Begränsningslinjer för märgelsten inom Slite-formationen (Roma akviferen)
Busarve primär zon
Busarve sekundär zon

35

Romakloster primär zon
Romakloster_sekundär_zon

U2
# #Br 1

Brunn 5
#

30
0

1,25

2,5

5
Kilometer

Bilaga 3

2017-11-22

Alternativ vattentäkt, Roma – räkneexempel
I anslutning till pågående arbeten med en samhällsekonomisk analys för föreslaget
vattenskyddsområde I Roma har Sweco, på uppdrag av Region Gotland, utfört räkneexempel
för två alternativa lägen för vattentäkter – bägge lokaliserade utanför teoretiskt bedömt
tillrinningsområde för befintliga vattentäkter och i skogsområden.
Bakgrunden till att två lägen studerats är att avståndet från valda lägen till befintligt vattenverk
varierar kraftigt vilket gör att två lägen ger ett spann på sannolika kostnader för anläggande av
alternativ vattentäkt. Samtidigt kan konstateras att markanvändningen kring Roma domineras
av jordbruksmark, varför även ett alternativt vattentäktsläge till idag också kommer att innebära
inskränkningar i omkringliggande verksamheter.
De studerade lägena är hypotetiskt valda och valet ska endast ses som underlag för utförda
kostnadsberäkningar. Varken grundvattenförekomst eller -kvalitet på de valda platserna är
studerade. Samtliga kostnadsuppskattningar baseras på erfarenhetsvärden.

Beräkningsförutsättningar
-

Befintligt läge för vattenverk kvarstår.

-

Varje vattentäkt består av två brunnar (motsvarande dagens läge).

-

Ledningsdimension 110 mm (motsvarande dagens ledning från Busarve).

-

Ingen tryckstegring utmed ledningssträckningen (motsvarande dagens läge).

-

Förändringar i vattenverkets process till följd av annan vattenkvalitet är ej medtagna.

-

Kostnader för markåtkomst (för vattentäkt och överföringsledningar) är ej medtagna.

Alternativ 1 Fugelskogen
Platsen är belägen i ett skogsområde ca 4 km väster om vattenverket (fågelvägen), se figur 1.
Kostnaden för etablering av en ny vattentäkt inom detta område, beaktat ovan angivna
beräkningsförutsättningar, bedöms uppgå till i storleksordningen ca 15 000 kkr, se Bilaga 1.
Markanvändningen inom ett hypotetiskt framtida vattenskyddsområde på denna plats utgörs
idag av skogsbruk (uppskattningsvis 50 %) och jordbruk (uppskattningsvis 50 %).

Alternativ 2 Hammaren
Platsen är belägen i ett skogsområde ca 1 km sydväst om vattenverket (fågelvägen), se figur 1.
Vid undersökningar på 1950-talet konstaterades möjligheter till grundvattenuttag i jordlagren på
denna plats. Vid kostnadsbedömningen har inte gjorts någon skillnad mellan vattentäkt i berg
eller jordlager.
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Kostnaden för etablering av en ny vattentäkt inom detta område, beaktat ovan angivna
beräkningsförutsättningar, bedöms uppgå till i storleksordningen ca 7 000 kkr, se Bilaga 2.
Markanvändningen inom ett hypotetiskt framtida vattenskyddsområde på denna plats utgörs
idag av tätbebyggelse (uppskattningsvis 40 %), jordbruk (uppskattningsvis 40 %) och skogsbruk
(uppskattningsvis 20 %).

Alternativ 1 Fugelskogen

Alternativ 2 Hammaren
Figur 1: Bedömt ungefärligt tillrinningsområde för befintliga vattentäkter i Roma med ungefärlig lokalisering
av alternativa lägen för vattentäkter (gröna punkter). © SGU

Sweco Environment AB
Jönköping Vatten och Miljö
Håkan Wennerberg
Handläggare

Bilagor:
1.

Roma vattenskydd - Alternativ vattentäkt, Fugelskogen. Översiktlig kostnadskalkyl. 2017-11-22.

2.

Roma vattenskydd - Alternativ vattentäkt Hammaren. Översiktlig kostnadskalkyl. 2017-11-22.

memo04.docx

2 (2)
PM
2017-11-22

WH \\sweco.se\se\jkg01\grupp\21353\data\adm\andra kontors uppdrag\13002441 samhällsekonomisk analys_roma\original\pm_2017-11-22.docx
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BILAGA 1 - Roma vattenskydd - Alternativ vattentäkt Fugelskogen
Översiktlig kostnadskalkyl

2017-11-21

Investeringskostnad (KKR)

Moment
1. Entreprenad - Vattentäkt
a) Borrning inkl. kap.test

[100 000 kr/ brunn]

200

b) Utrustning, vattentäkt
[63 000 kr/brunn]
4" pump 5 l/s 50 mvp, nödvändiga ventiler, kopplingar. Maxeffekt
[35 000
pump
kr/ 10
brunn]
kW
Nivå- och temperaturgivare i brunn
[5 000 kr/ brunn]
Tryck- och temperaturgivare, tryckledning
[10 000 kr/ brunn]
Stigarrör
[30 m, 100 kr/m och brunn]
Ventil, motorstyrd
[10 000 kr/ brunn]

189

c) Överbyggnad
Abatlucka 600x600, låsbar
Hänglås och stege
Betongrör, 1 st 2000 mm gummiringstätat rör
Bottentråg, 1 st 2000 mm gummiringstätat bottentråg
Maxdäck, 2000 mm däck med hål för abatlock
Schakt för kassun

[78 000 kr/brunn]
[3 000 kr/ brunn]
[5 000 kr/brunn]
[13 000 kr/brunn]
[22 000 kr/brunn]
[15 000 kr/brunn]
[20 000 kr/brunn]

234

d) Installation/montering
12 timmar per brunn
Transportkostnader

[11 200 kr/brunn]
[600 kr/tim, etabl.kostnad 10 000 kr]
[2 000 kr]

34

2. Entreprenad - Överföringsledning
a) Rörläggning, schakt
Schakt, ledningsbädd, fyllnad, borttransport
Vegetationsavtagning
Återställning grusväg
Återställning asfaltsväg
Återställning åkermark
Oförutsett
Projektering

[4 900 m ledningsdragning]
[730 kr/m]
[1 000 kr/m, 150 m]
[800 kr/m, 1 700 m]
[2 000 kr/m, 1 000 m]
[500 kr/m, 2 050 m]
[20 %]
[5 %]

b) Elförsörjning m.m.
Elkabel till brunnar
Styrkabel till pump
Styrkabel till reglerventil
Apparatskåp

[100 kr/m]
[100 kr/m]
[40 kr/m]
[40 kr/m]
[15 000 kr / st]

8 112

1 622
406
897

3. Utredningar - Hydrogeologiska utredningar
a) Inledande utredning
Inläsning, brunnsinventering, platsbesök, utsättning, undersökningstillstånd m.m.

100

b) Upphandling brunnsborrning
Upprättande av förfrågningsunderlag, upphandling m.m.

50

c) Provpumpning
Provpumpningsprogram, förebredelser, uppstart, löpande utvärdering, rapport

200

4. Utredningar - Tillstånd, vattenverksamhet
a) Samråd
Samrådsunderlag, möten, protokoll, samrådsredogörelse

150

b) Upprättande av teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning

150

c) Juridiskt ombud

300

d) Samgranskning ansökan + leverans ansökan

50

d) Huvudförhandling

50

5. Utredningar - Vattenskyddsområde
a) Upprättande av tekniskt underlag
Beräkningar, riskinventering + -analys, förslag på skyddsområde och skyddsföreskrifter

250

b) Samråds- och remissförfarande
Med Länsstyrelsen, enskilda berörda och remisser från myndigheter m.m.

250

Summa Entreprenad 1 (Brunnar och ledningar i mark)
Entreprenadkostnad, material + arbete (inkl. 10 % byggherrekostnad)

12 863

Summa Utredningar
Konsultarvode (inkl. 10 % byggherrekostnad)

Totalkostnad

1 705

14 570

sid 1(1)

BILAGA 2 - Roma vattenskydd - Alternativ vattentäkt Hammaren
Översiktlig kostnadskalkyl

2017-11-21

Investeringskostnad (KKR)

Moment
1. Entreprenad - Vattentäkt
a) Borrning inkl. kap.test

[100 000 kr/ brunn]

200

b) Utrustning, vattentäkt
[63 000 kr/brunn]
[35 000
kr/ brunn]
4" pump 5 l/s 50 mvp, nödvändiga ventiler, kopplingar. Maxeffekt
pump
10 kW
Nivå- och temperaturgivare i brunn
[5 000 kr/ brunn]
Tryck- och temperaturgivare, tryckledning
[10 000 kr/ brunn]
Stigarrör
[30 m, 100 kr/m och brunn]
[10 000 kr/ brunn]
Ventil, motorstyrd

189

c) Överbyggnad
Abatlucka 600x600, låsbar
Hänglås och stege
Betongrör, 1 st 2000 mm gummiringstätat rör
Bottentråg, 1 st 2000 mm gummiringstätat bottentråg
Maxdäck, 2000 mm däck med hål för abatlock
Schakt för kassun

[78 000 kr/brunn]
[3 000 kr/ brunn]
[5 000 kr/brunn]
[13 000 kr/brunn]
[22 000 kr/brunn]
[15 000 kr/brunn]
[20 000 kr/brunn]

234

d) Installation/montering
12 timmar per brunn
Transportkostnader

[11 200 kr/brunn]
[600 kr/tim, etabl.kostnad 10 000 kr]
[2 000 kr]

34

2. Entreprenad - Överföringsledning
a) Rörläggning, schakt
Schakt, ledningsbädd, fyllnad, borttransport
Återställning asfaltsväg
Oförutsett
Projektering

[1 200 m ledningsdragning]
[730 kr/m]
[2 000 kr/m, 1 000 m]
[20 %]
[5 %]

b) Elförsörjning m.m.
Elkabel till brunnar
Styrkabel till pump
Styrkabel till reglerventil
Apparatskåp

[100 kr/m]
[100 kr/m]
[40 kr/m]
[40 kr/m]
[15 000 kr / st]

3 276

655
164
231

3. Utredningar - Hydrogeologiska utredningar
a) Inledande utredning
Inläsning, brunnsinventering, platsbesök, utsättning, undersökningstillstånd m.m.

100

b) Upphandling brunnsborrning
Upprättande av förfrågningsunderlag, upphandling m.m.

50

c) Provpumpning
Provpumpningsprogram, förebredelser, uppstart, löpande utvärdering, rapport

200

4. Utredningar - Tillstånd, vattenverksamhet
a) Samråd
Samrådsunderlag, möten, protokoll, samrådsredogörelse

150

b) Upprättande av teknisk beskrivning och miljökonsekvensbeskrivning

150

c) Juridiskt ombud

300

d) Samgranskning ansökan + leverans ansökan

50

d) Huvudförhandling

50

5. Utredningar - Vattenskyddsområde
a) Upprättande av tekniskt underlag
Beräkningar, riskinventering + -analys, förslag på skyddsområde och skyddsföreskrifter

250

b) Samråds- och remissförfarande
Med Länsstyrelsen, enskilda berörda och remisser från myndigheter m.m.

250

Summa Entreprenad 1 (Brunnar och ledningar i mark)
Entreprenadkostnad, material + arbete (inkl. 10 % byggherrekostnad)

5 481

Summa Utredningar
Konsultarvode (inkl. 10 % byggherrekostnad)

Totalkostnad

1 705

7 190

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/143
19 januari 2018

Claudia Castillo

Tekniska nämnden

Avstämning av arbete med införande av vattenskyddsområden och föreskrifter
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Skriftlig avstämning av arbetet med införande av vattenskyddsområden och
föreskrifter i enlighet med tidigare plan gjordes i april 2017.
För närvarande pågår en omfattande revidering av VA-planen. Denna i sin tur
kommer att omfatta en delplan som benämns vattenskyddsplan. I denna beskrivs det
arbete i sin helhet som behöver göras för att förbättra skyddet av de kommunala
vattentäkterna, varav införande av vattenskyddsområden och föreskrifter är en del.
Område

Status VSO arbete

Nästa steg/kommentarer

Visby

Regionfullmäktiges beslut den 30 mars
2015 om reviderat vattenskyddsområde
och föreskrifter gäller från och med den
11 maj 2017 (Regeringsbeslut).

Återstår uppdaterad
skyltning.

Länsstyrelsen beslutade den 20 oktober
2017 om att upphäva de äldre besluten
för Visby vattenskyddsområde.

MHN kommer under 2018
att utföra viss riktad
tillsyn.

Behov finns av
”uppströmsarbete”
Bunge;
Bästeträsk

Mikrobiologisk riskanalys av bete vid
strand – utförd 2017.
Uppdatering av ansökan och
samrådsredogörelse - pågår jan-mars
2018.

Redovisning till TN och
därefter förnyat samråd
med berörda.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2018/143

Gothem:
Åminne

Extra utredning av jordlagerföljd utförd
2016. MacroDB-körning av olika bekämpningsmedel har utförts 2017.

Sammanställning av ansökan om vattenskyddsområde och föreskrifter (start
ca mars 2018, försenat
pga Bästeträsk).

Redovisning av samhällsekonomisk analys till TN
samt därefter remiss av
Samhällsekonomisk analys har genomförts denna till myndigheter
under 2017.
samt LRF.

Roma: Busarve, Komplett ansökan har presenterats på
Klosterbrunnen dialogmöte.

Tillståndsprövning, Brunn 5 – överklagan
pågår.
Träkumla

Vattenskyddsområde fastställt 2016

Återstår skyltning.

Burs

Vattenskyddsområde fastställt 2016

Återstår skyltning.

Hangvar:
Kappelshamn

Dialogmöte 1 utfört. Arbete har pausats i
avvaktan på strategi (Nordkalk mm).

Lojsta

Ej påbörjat

Fårö

Ej påbörjat (tillståndsprövning kommer att Kompletterande
göras först).
undersökningar pågår.

Provpumpning pågår för
ny brunn.

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-01-19
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 2017/3427
4 december 2017

Lisa Larsson

Tekniska nämnden

Projekt Visby Återvinningscentral (ÅVC)

Förslag till beslut

• Tekniska nämnden godkänner informationen.

Sammanfattning

Visby Återvinningscentral (ÅVC) är under utveckling. En förstudie övergår nu i ett
projekt med målsättning att införa hantering av Återbruk/återanvändning,
förbättrade flöden för trafik och människor samt hållbara funktioner och hållbar
ekonomi. Projektet samlar inledningsvis in fakta under en 12-månadersperiod då ett
inpasseringssystem kommer att testas för att ge underlag till framtida förslag gällande
ÅVC-verksamheten. De ombyggnationer som krävs väntas stå klara våren 2019.

Ärendebeskrivning

Förstudien ”Utveckling av Visby ÅVC” började som ett av delprojekten inom ”Slite
avfallsanläggning och ÅVC”, som startades 2015 med avsikten att nå långsiktigt
hållbar avfallshantering på Slite avfallsanläggning och regionens återvinningscentraler.
En förstudie har inletts på Visby ÅVC med fokus på


Fungerande Återbruk



Förbättrade flöden för trafik och människor



Hållbara funktioner och ekonomi

Just nu pågår faktainsamling. En konsult har i samarbete med ÅVC-personal och
styrgrupp tagit fram ett övergripande förslag på genomförbara förbättringar,
inklusive mottagning av material för Återbruk, inom investeringsbudgeten på ca 8
miljoner kr.
Förstudien kommer att övergå i ett byggprojekt med en tidplan som sträcker sig till
våren 2019, då byggnationerna är klara.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
Ärende TN 20xx/xxxx

För att få ett bättre underlag för fortsatt utveckling testas ett inpasseringssystem
under en begränsad period om 12 månader. Parallellt pågår en översyn av taxor och
avgifter.
Den begränsade investeringsbudgeten ger mycket lite utrymme för Konstnärlig
gestaltning, men finns med som en spännande del av projektet.
Kontinuerligt inom projektet pågår aktiviteter för hållbar funktion och ekonomi.
Projektet vill sänka driftkostnader, säkerställa intäkter och ge förutsättningar för en
stabil och låg taxa samt affärsmässig prislista. Det kan vi uppnå genom att ta rätt
betalt och utveckla sortering med nya fraktioner såsom matfetter, PET-flaskor och
pantburkar. Inom kort införs en ny fraktion för plast som inte utgör förpackningar.
Utveckling pågår av alla ÅVC:er på Gotland, men då Visby ÅVC står för 60% av allt
insamlat ÅVC-avfall, så börjar projektet här.

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att två renhållningsarbetare behöver anställas under ett
år. Finansiering sker genom ökade intäkter.
Beslutsunderlag

TN 2012/1549 Medborgarförslag om att plats för begagnade saker anordnas i
anslutning till återvinningscentralen i Visby.
TN 2013-02-28 §24 Beslut om uppdrag att planera för försök med mottagning av
begagnade produkter för återanvändning vid återvinningscentralen i Visby.
Tjänsteskrivelse 2017-12-04
Presentation på sammanträde 2017-12-14

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Ärendenummer Information
2017/16

Projektavdelningen

Datum 26 januari 2018

TNau/TN Januari 2018

Preliminär Upphandlingsplan för Teknikförvaltningen
Januari 2018
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

Ä

Projekt

Typ av
upphandling

Verksamhet

Beslut i TN
eller TNau

Tid för beslut

Stjärnrikets
ledingsrenovering

Entreprenad

TKF/Projavd

Nov
2017

TNau

Feb 2018

VA ledning Västergarn
Klintehamn

Entreprenad

TKF/Projavd

Feb
2018

TNau

April 2018

Reservkraft Visby lasarett

Entreprenad

TKF/Projavd

TN

Mars 2018

Gråbo skolan ombyggnad
kök

Entreprenad

TKF/Projavd

Jan
2018
Dec
2017

TN

Mars 2018

TerraNova skolan ombyggnad kök

Entreprenad

TKF/Projavd

Dec
2017

TN

Mars 2018

Trafikupphandling
Kollektivtrafiken

Entreprenad

TKF/Kollektivtarfik/BUF

Juni
2017

Ramavtal konsulter

Ramavtal

TKF

Vinter
2017/

TNau

Mars/April
2018

TNau el TN

Maj 2018

Projektering gata/mark
Ä

Ramavtal projektledare
bygg

FFU ut

2018
Ramavtal

TKF

Vinter
2017/
2018

Ä

Katthammarsvik ARV

Entreprenad

TKF

April
2018

TNau

Juni 2018

Ä

Infodring av Spillvatten-

Entreprenad

TKF

April
2017

TNau

Juni 2018

Exploatering, Gator och
VA på A7-området etapp
3

Entreprenad

TKF

Jan
2018

TN

Mars 2018

Södra Linan etapp 3

Entreprenad

TKF

Dec
2017

TN

Feb 2018

Södra Linan etapp 4

Entreprenad

TKF

Feb
2018

TN

April 2018

ledningar.

Teknikförvaltningen
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Region Gotland

X

Södra Linan etapp 5

Entreprenad

TKF

April
2018

TN

Juni 2018

Södra Linan etapp 6

Entreprenad

TKF

Juni
2018

TN

Aug 2018

Gångbro vid kryssningskaj

Entreprenad

TKF

April
2018

TN

Juni 2018

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

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

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3447
27 november 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Tilläggsanslag för ledningsdragning i Västerhejde
Förslag till beslut



Att hos regionstyrelsen hemställa om tilläggsanslag med 3 200 000 kr för
investeringsutgifter vid ledningsdragning i Botmunds och Hallbros i
Västerhejde.



Att finansiering av investeringen sker via anläggningsavgifter med totalt
3 200 000 kr.



Att finansiering av driftkostnader sker via VA-taxan.

Sammanfattning

År 2010 slöts exploateringsavtal med fastighetsägare till Västerhejde Hallbros 1:10
samt Västerhejde Botmunds 1:90. I samband med genomförandet av
exploateringsavtalen gjordes även förberedande ledningsarbete och projektering för
att ansluta de två fastigheterna med VA (spill och vatten). Då projektet skulle startas
avböjde en av de två fastighetsägarna att starta. Då exploateringsavtalet var skrivet så
att det byggde på att båda fastighetsägarna skulle vara överens kunde inte arbetet
genomföras. Idag har en ny exploatör (Västerhejde Framtidsboende AB) tagit över
Västerhejde Hallbros 1:10 vilket godkänts av Tekniska Nämnden. Avtalet för
Västerhejde Botmunds 1:90 ägs av Gotland Projekt AB. Båda dessa parter är nu
överens om att exploateringen skall ske.
Föreliggande äskande är för ledningsutbyggnad med ingående brandposter i området.
En inledande översyn av ledningsnätet i närområdet har gjorts. Framgent bedöms
ytterligare investeringar nödvändiga för att säkra brandvattenförsörjningen i
omgivande ledningsnät. Dessa investeringsutgifter ingår ej i denna begäran om
tilläggsanslag.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att tilläggsanslag erfordras med totalt 3 200 000 kr för
utbyggnad av ledningsnät i Hallbros och Botmunds i Västerhejde. Finansiering sker
via VA-taxans anläggningsavgifter med totalt 3 200 000 kr.
Driftkostnader kommer att finansieras via VA-taxan.
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3447

Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2017-11-27
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen

Karta över område Hallbros och Botmunds exploatering

Västerhejde
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3447

3 (3)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2018/7
2 januari 2018

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Beslutsattestanter 2018
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner beslutsattestanter för 2018.

Sammanfattning

Nämnden ansvarar för att det finns en aktuell förteckning över befattningshavare
med beslutsattest samt ersättare för dessa. Förteckningen skall innehålla
befattningsbenämning, ansvarskod enligt ekonomisystemet, namn på personen samt
personens namnteckning. Vid aktualisering av förteckningen skall framgå från när
förändringar ska gälla.
Beslutsattest innebär kontroll av beslut, kontering och finansiering. Det utförs i
normalfallet av budgetansvarig.
Att beslutsattestera innebär en bekräftelse av:




Att prestationer och transaktioner och deras underlag stämmer med beslut
eller planer
Att behöriga personer har agerat
Att priser och villkor är riktiga

I attesten ingår att kontrollera att transaktionen ryms inom beslutad budget.
Beslutsattestanten ska i normalfallet godkänna inköp innan beställning och får
därigenom en övergripande kontroll över kostnader som belastar verksamheten.
Beslutsattestanten ansvarar för att verifikationen är fullständig vilket bl.a. kan
innefatta förklarande upplysningar om vad som föranlett den ekonomiska händelsen
samt att övriga attestmoment är utförda.
Beslutsattestanter redovisas i bifogad bilaga.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att attestförteckningen är aktuell och komplett.
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Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse 2018-01-08
Bilaga

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
Klicka här för att ange text.
22 december 2017

Mats Renborn

Regionstyrelseförvaltningen

Omdisponering av budget för exploateringsprojekt 2017
Förslag till omdisponeringar



Att omdisponera 129 tkr från projekt nr 12170 ”Exploatering yttre A7
etapp 1” till projekt nr 12163 ”Exploatering Adjutanten”.



Att omdisponera 4,2 tkr från projekt nr 12172 ”Exploatering yttre A7
etapp 2” till projekt nr 12171 ”Exploatering yttre A7”.



Att omdisponera 35 tkr från projekt nr 12364 ”Exploatering VA yttre A7
etapp 1” till projekt nr 12360 ”Exploatering VA Adjutanten”.

Sammanfattning

I investeringsredovisningen finns tre exploateringsprojekt med negativa budgetvärden som behöver justeras. De föreslagna justeringarna innebär inte några ökade investeringsutgifter utan är ett nollsummespel. Justeringarna görs i syfte att få rättvisande
räkenskaper.
För projekt nr 12163 ”Exploatering Adjutanten” har tidigare budgetunderskott med
totalt 129 tkr kompletteringsbudgeterats vilket resulterat i ett negativt budgetvärde
för projektet. Projektet har avslutats och det negativa budgetvärdet behöver regleras
genom en omdisponering från projekt nr 12170 ”Exploatering yttre A7 etapp 1”. Exploatering av Adjutanten är ett delprojekt i Exploatering yttre A7. Regionfullmäktiges
beslut om budget avser endast exploatering av yttre A7.
För projekt nr 12171 ”Exploatering yttre A7” har tidigare budgetunderskott med totalt 4,2 tkr kompletteringsbudgeterats vilket resulterat i ett negativt budgetvärde för
projektet. Projektet har avslutats och det negativa budgetvärdet behöver regleras genom en omdisponering från projekt nr 12172 ”Exploatering yttre A7 etapp 2”. Exploatering av yttre A7 är ett delprojekt i Exploatering yttre A7 etapp 2. Regionfullmäktiges beslut om budget avser endast exploatering av yttre A7 etapp 2 vilket benämns ”Infrastruktur Yttre A7”.
För projekt nr 12360 ”Exploatering VA Adjutanten” har tidigare budgetunderskott
med totalt 35 tkr kompletteringsbudgeterats vilket resulterat i ett negativt budgetvärde för projektet. Projektet har avslutats och det negativa budgetvärdet behöver regleras genom en omdisponering från projekt nr 12364 ”Exploatering VA yttre A7”.
Exploatering av VA Adjutanten är ett delprojekt i Exploatering VA yttre A7 etapp 1.
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Klicka här för att ange text.

Regionfullmäktiges beslut om budget avser endast exploatering av VA yttre A7 etapp
1, vilket benämns ”VA”.

Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att omdisponeringarna bör göras för att säkra en rättvisande redovisning.

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Förvaltningschef
Skickas till
Regionstyrelseförvaltningen
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Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Martin Ekepil Ringelid

TN 2017/3520
24 november 2017

Tekniska nämnden

Avskrivningar kundfordringar 2017

Förslag till beslut

Tekniska nämnden, Region Gotland, avskriver kundfordringar på totalt
123 688 kronor avseende räddningstjänsten.

Bedömning

När tekniska nämnden utfört en tjänst debiteras kunden en avgift. Avgiften
faktureras i samband med att ärendet expedieras. Inkomsten bokförs direkt som en
intäkt i verksamheten.
Betalningsbevakning sker kontinuerligt, trots detta finns risk att betalning uteblir. Då
uppkommer en kundförlust och fordran avskrivs.
Regionstyrelsen har beslutat att varje nämnd själv ska besluta om avskrivning av
kundfordran och att nämndens verksamhet ska belastas med den förlust som
uppkommer.
Regionsstyrelseförvaltningen har upprättat förslag till avskrivning av kundförluster år
2017 för tekniska nämnden avseende räddningstjänsten. Samtliga fordringar har varit
föremål för inkassoåtgärder. Sammanlagt föreslås avskrivning av kundfordringar för
år 2017 avseende räddningstjänsten med 126 775 kronor. Redovisning sker i bilaga 1.
Samhällsbyggnadsförvaltningen

Martin Ekepil Ringelid
Ekonomichef

Bilagor:

Bilaga 1

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-mhn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3529
9 januari 2018

Dick Svennefelt

Tekniska nämnden

Räddningstjänstens verksamhetsplan för 2018
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner räddningstjänstens del i
Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan för 2018.

Bedömning

Handlingsprogrammet för lagen om skydd mot olyckor är tillräckligt detaljerat för att
verksamhetsplan skall kunna hänvisa till det dokumentet.
Beslutsunderlag

Utdrag ur Samhällsbyggnadsförvaltningens verksamhetsplan 2018:
Miljö- och hälsoskyddsnämnden och tekniska nämnden
Räddningstjänst
Såsom beskrivet under övergripande inriktning i handlingsprogrammet för skydd
mot olyckor:


Region Gotlands arbete med att verka förebyggande mot olyckor och stärka
de enskildas och andra aktörers förmåga att förebygga och agera är av
enskilda och andra aktörer känt, efterfrågat och uppskattat.



Räddningstjänstens grundorganisation består av 3 distrikt med stationer i
Visby, Fårösund, Slite, Kräklingbo, Klintehamn, Hemse och Burgsvik
kompletterat med räddningsvärn på Fårö, i Garda och Dalhem. Region
Gotland ska aktivt verka för att bibehålla, utveckla och säkra en bra
bemanning på hela Gotland där RIB-personal främst på landsbygden utgör
en viktig grund. I detta ingår också samverkan med andra aktörer (både inom
och utom Region Gotlands verksamheter) att agera som första insatspersonal
på Gotland.



Räddningstjänsten är förberett för att snabbt och effektivt ingripa när de
enskilda inte själva kan hantera en olycka.
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Samhällsbyggnadsförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3529

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Johan Åberg
Samhällsbyggnadsdirektör

Dick Svennefelt
Räddningschef

Skickas till
Samhällsbyggnadsförvaltningen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3404
13 november 2017

Karin Wiberg

Tekniska nämnden

Teknikförvaltningens verksamhetsplan 2018
Förslag till beslut

•Tekniska nämnden beslutar att anta den föreslagna verksamhetsplanen för 2018.

Sammanfattning

En verksamhetsplan för teknikförvaltningen för 2018 har framtagits i samråd med
tekniska nämnden.
Verksamhetsplan 2018 är framtagen för alla chefer och medarbetare inom TKF
som ett stöd för styrning, utveckling och ledning av verksamheten.
Verksamhetsplanen visar teknikförvaltningens valda mål, prioriterade
utvecklingsområden och aktiviteter som avses genomföras och som är en
konkretisering av regionens övergripande mål och uppdrag till förvaltningen från
regionfullmäktige och tekniska nämnden.
Uppföljning av planen görs i samband med delårs-, och årsboksluten.
Bedömning

Verksamhetsplanen är genomarbetad och omfattar de rubriker som krävs enligt mall.
Antagande av förvaltningens verksamhetsplan 2018 innebär i sig inga ekonomiska
konsekvenser. Aktiviteterna som är kopplade till planen finansieras genom
driftbudget, investeringsmedel eller genom särskilda beslut.
Förvaltningens bedömning är att antagande av TKFs verksamhetsplan 2018 i sig inte
direkt får konsekvenser för barn och ungdomar.
Beslutsunderlag

Teknikförvaltningens verksamhetsplan 2017-11-20
Tjänsteskrivelse 2017-11-13
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1

Verksamhetsplanens syfte och funktion

Verksamhetsplanen är det verktyg där den inriktning och de övergripande mål som regionfullmäktige antagit konkretiseras. I verksamhetsplanen ingår de övergripande mål från koncernstyrkortet som är tillämpliga för förvaltningen, samt nämndens egna mål och prioriterade områden. Vidare beskriver verksamhetsplanen vilka prioriterade utvecklingsområden
förvaltningen har och vilka aktiviteter som kopplats till dessa i syfte att nå målen.
Verksamhetsplan 2018 är framtagen för alla chefer och medarbetare inom TKF. Syftet är
att ge ett stöd för styrning, ledning och utveckling av verksamheten och synliggöra den
röda tråden från regionfullmäktige till nämnder, förvaltningar, avdelningar och enheter så
att den inriktning och de prioriterade mål som regionfullmäktige beslutat om får genomslag. Tekniska nämnden påverkar innehållet i planen och fastställer den. Uppföljning av
planen görs i samband med delårs-och årsboksluten och ny plan fastställs för varje år.
Verksamhetsplanen bygger på innehållet i Region Gotlands styrmodell och är förvaltningens plan för kommande år. Här återfinns nulägesbeskrivning, valda mål från koncernnivå,
prioriterade utvecklingsområden inkl uppföljningsbara mål och aktiviteter på övergripande
nivå. Innehållet i planen har processats med samtliga medarbetare inom förvaltningen vid
så kallade dialogmöten, där ett stort antal förslag på aktiviteter lämnades.
Till verksamhetsplanen kopplas avdelningsspecifika aktivitetsplaner som utgör grundstommen för avdelningarnas delaktighet till måluppfyllnad. Ansvariga för uppföljning av aktivitetsplanerna är avdelningscheferna.
Avdelningarnas aktiviteter bryts sedan ner och uppdragen som ska utföras fördelas mellan
medarbetarna och blir synliga i vars och ens medarbetarkontrakt.
Bilden nedan visar styrkedjan från regionens styrkort till medarbetarkontrakten.

Styrkort

Verksamhetsplan

Aktivitetsplan

Medarbetarkontrakt

Ärendenr TN 2017/3404 Datum 2018-01-22

Figur 1: Styrkedjan från koncernstyrkort till medarbetarkontrakt
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2
2.1

Verksamhetsbeskrivning
Övergripande beskrivning av verksamhetens uppdrag

Med medborgare och näringsliv i centrum förvaltar och utvecklar Teknikförvaltningen infrastruktur med hög driftsäkerhet med inriktning mot ett hållbart samhälle. På uppdrag från Tekniska nämnden svarar vi för drift, underhåll och utveckling av verksamheter inom områdena fastigheter, vatten, avlopp och avfall, gata, väg
och stadsmiljö samt hamnar och kollektivtrafik.
Teknikförvaltningen (TKF) är en av Region Gotlands samhällsbyggnadsförvaltningar och
utför tjänster inom de kommunaltekniska områdena. TKF utvecklar och driver långsiktigt
en hållbar infrastruktur för Region Gotland i samverkan med det gotländska samhället.
Verksamheterna ska drivas kostnadseffektivt utifrån beslutade mål och med målsättningen
att skattebetalarnas pengar används på bästa sätt.
Förvaltningen har cirka 300 medarbetare som medverkar till att yttre och inre miljöer och
viktiga samhällsfunktioner inom en mängd områden sköts på bästa möjliga sätt inom ramen för de resurser som finns tillgängliga.
TKF:s verksamheter finansieras genom avgifter, hyresintäkter och skattemedel med en beräknad totalomsättning på cirka 1,2 miljarder kronor för 2017 och ett nettoresultat i balans.
TKFs kunder är boende och besökare på ön samt Region Gotlands andra förvaltningar, näringslivet och andra aktörer i det gotländska samhället.

Ärendenr TN 2017/3404 Datum 2018-01-22

Med avstamp i Region Gotlands värderingar; delaktighet, förtroende och omtanke utvecklar TKF löpande verksamheten i ett kontinuerligt förbättringsarbete. Detta görs med fokus
på våra kunder, effektivitet i våra uppdrag samt genom proaktivitet och att vara tydliga. Vi
arbetar strukturerat med att förbättra kontakten och samverkan med våra uppdragsgivare,
dvs medborgare och näringsliv, genom enkäter, workshops och andra tillfällen för delaktighet.
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Förvaltningschef

Kommunikation

Planerings- och
utvecklingsavd

Ekonomi
Nämndsekretariat
Mark- och
stadsmiljöenhet

Verksamhetsstöd

Fastighetsförvaltning

Hamnavd

VA-avd

Kollektivtrafikenhet

Gata- och
parkavd

Projektavd

Förvaltningsenhet

Fastighetsservice
Visby

Vattenenhet

VA-underhåll

Fastighetsservice
Sjukvården

Fastighetsservice
Gotland

Berednings- och
projekteringsenhet

Avloppsenhet

Maskinenhet

Vägenhet

ÅVC- och
slamenhet

Parkenhet

Gata- parkenhet
Innerstaden/
Botan

2.2

Vatten- och
avfallsenhet

Visby

Parkenhet
Gotland

Nulägesbeskrivning

Ärendenr TN 2017/3404 Datum 2018-01-22

Andra halvåret 2017 har präglats av framgång på flera plan för förvaltningen. ”Verksamheten rullar på bra liksom flertalet av våra projekt – våra resultat är bra.” säger förvaltningschef Patric Ramberg. Han poängterar också att det som skrivs om teknikförvaltningen i
media är positivt. Dessutom lyfter förvaltningschefen fram de dialogmöten som genomförts med förvaltningens samtliga medarbetare och den heldag som genomförts med tekniska nämnden för att lägga basen inför Verksamhetsplan 2018.
Förvaltningen har medarbetare stationerade på flera olika platser och bedriver verksamhet
inom många områden över hela ön. Vi bidrar aktivt till ett långsiktigt hållbart samhälle där
människor kan bo och leva på hela Gotland under hela året. Ett beslut är taget av förvaltningsledningen att 2018 fokuseras som förvaltningens kvalitetsår för att få en tydlig prioritet i kvalitetsarbetet Andra framgångsfaktorer är att fortsätta tydliggöra alla medarbetares
centrala roller för förvaltningens framgång och att fortsätta arbetet med att ha god kontroll
på ekonomin.
Det sker en stor nybyggnation och utbyggnad av infrastrukturen på hela Gotland som
påverkar många delar av förvaltningens ansvarsområde. En viktig del är att driva exploateringsprojekt för att skapa förutsättningar för ny bebyggelse av framförallt nya bostäder i
Visby. Det som saknas i nuläget är en komplett bild av de framtida driftkostnaderna och
en analys av konsekvenser.

5 (18)

Region Gotland
Teknikförvaltningen

Verksamhetsplan 2018

TKF ligger i framkant i hantering av vatten- och avloppsfrågor. En stor infrastruktursatsning, för att säkra den kommunala vattenförsörjningen, är utbyggnaden av VA-systemet.
Det gäller både att säkra tillgången på mängden dricksvatten och att skydda befintliga vattentäkter för att säkerställa kvalitén. Det är ett arbete som tar mycket resurser i anspråk och
som kommer att pågå under en lång tid. Arbetet som bedrivs utgår ifrån VA-planen som är
antagen av regionfullmäktige. För 2018 fortsätter arbetet genom den av regionfullmäktige
antagna VA-strategin.
Byggande av en ny kryssningskaj är ett omfattande projekt som kommer att pågå in i
2018. Arbetet engagerar flera delar av förvaltningen. Det gäller dels färdigställandet av
själva kryssningskajen men även att ordna en fungerande infrastruktur för att kunna omhänderta alla besökanden på ett bra sätt.
Sedan en längre tid bedrivs arbeten inom flera olika områden med ett hållbarhetsperspektiv. Några sådana exempel är upphandling av grön el, förnyelsebara bränslen för uppvärmning, arbete med energieffektivisering och med att minska vattenförbrukningen i våra egna
lokaler samt materialåtervinning. Ytterligare exempel är att i ökad utsträckning använda biogas i regionens fordon samt för att driva stadsbussar och färdtjänstfordon. Hållbarhetsperspektivet finns också som krav i olika upphandlingar. En del i detta arbete är att ge förutsättningar för ett hållbart resande, att få fler att gå, cykla eller åka kollektivt.
Kundundersökningar inom kollektivtrafiken på Gotland ger låga resultat när det gäller tillgänglighet och avgångstider samt även resor/invånare. När det gäller andra dimensioner t
ex trygghet är värdena goda. Kollektivtrafiken kommer att vara ett prioriterat område
framöver av orsakerna ovan, men också i samband med den nya trafikupphandling som
pågår.

Ärendenr TN 2017/3404 Datum 2018-01-22

I de stora och samhällsförändrande infrastrukturs- och exploateringsprojekten arbetar förvaltningen oftast med medborgarinflytande i olika typer av workshops, informationsoch dialogmöten. Samtal/dialog med företagare och handikapporganisationerna även vid
mindre utvecklingsarbeten har varit en framgångsfaktor för att nå en gemensam syn.
Förvaltningen har också under senare år lanserat en påverkansmöjlighet genom felanmälningssystemet Infracontrol. Medborgare kan där, på ett enkelt sätt via en app rapportera fel
i våra tjänster och upptäckta faror och snabbt få återkoppling på hur vi tar hand om problemet.
Integration och arbetet med att ta emot nyanlända är ett tämligen nytt område som involverar delar av förvaltningen. Förvaltningens uppdrag är att bidra till att ordna bostäder.
Förutom svårigheten att hitta bostäder innebär uppdraget också en utökad mängd administrativa uppgifter t ex att skriva hyresavtal. Förvaltningen försöker också underlätta etableringen för de nyligen hitkomna, med ingenjörs/teknisk bakgrund, genom att erbjuda
språkintroduktion, praktikplatser och i något fall direkt anställning. Arbetet med detta är
inte enbart en hjälpande insats utan ett strategiskt beslut för att säkra förvaltningens framtida kompensbehov.
Förvaltningens ekonomi är i balans utifrån ett helhetsperspektiv. Däremot är skillnaderna
mellan skatte- och de avgiftsfinansierade verksamheterna stor där svårigheterna att klara sin
budget är påtaglig för den skattefinansierade delen. Intäkternas utveckling är enligt senaste
rapporten positivare än kostnadsutvecklingen.
Teknikförvaltningen har under de senaste åren intensifierat arbetet med kunden i fokus.
Nu fortsätter arbetet med att utveckla TKF:s tjänster bl a genom att öka digitaliseringen
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och förbättra av utbudet av e-tjänster. Utmaningar är att bevara de goda resultat som förvaltningens verksamheter har i servicemätningen när det gäller gott bemötande och svarstider samt säkra att även vår tillgänglighet anses som god.
Även samarbetsformerna med tekniska nämnden har utvecklats under året bl a genom
nämndens delaktighet i arbetet med VA-strategin. Bra dialoger har även skett med medborgare, företag och intressenter i projekten parkeringsstrategi och riktlinjer för uteserveringar.
För att ytterligare utveckla kommunikation och samarbete mellan nämnd och tjänstemän
finns en gemensam arbetsgrupp utsedd för arbete under 2018.
Ett förbättringsområde som framträder allt tydligare är verksamheternas behov av rutiner i
det dagliga arbetet. Framtagande av rutiner och att förenkla våra tjänster för medborgarna
kommer att vara en del av det kvalitetsår som förvaltningen prioriterar 2018.
Kompetensförsörjningen framöver är en av förvaltningens stora utmaningar. Svårrekryterade grupper utöver chefer är ingenjörer, men även tekniker och hantverkare. Pensionsavgångar under de kommande fem åren ger ett rekryteringsbehov på ett trettiotal medarbetare inom samtliga yrkesgrupper. Ytterligare ett antal medarbetare lämnar också förvaltningen av andra orsaker varje år så det totala rekryteringsbehovet förväntas bli större.
För att hitta nya vägar att rekrytera deltar förvaltningen aktivt i utbildning i drift- och underhållsteknik på yrkeshögskolenivå, bl a med praktikplatser. TKF deltar även i Tekniksprånget under 2017/18, som en väg att inspirera ungdomar med gymnasieexamen att studera vidare inom teknikområdet.
Förvaltningen är sedan länge engagerad i internationella projekt kring hållbarhet i vattenoch avfallsfrågor. För närvarande pågår arbete i Kibaha, Tanzania med ICLD som finansiär. Projekten kommer att avslutas under 2018. Förvaltningen deltar också i regionens
övergripande internationella arbete genom representation i det internationella nätverket.
TKF kommer även framöver att bevaka möjligheten att delta i internationella projekt som,
utifrån nytta och resurser, kan utveckla förvaltningens verksamheter och även stärka, förbättra och utveckla hela regionen.

2.3

Uppdrag

2.3.1

Uppdrag från regionfullmäktige

2.3.2

Prioriterade uppdrag från nämnd

Ärendenr TN 2017/3404 Datum 2018-01-22

Regionfullmäktige har gett förvaltningen uppdrag som berör VA-strategin och revideringen
av VA-planen, översyn av VA-taxan samt budget- och redovisningsprinciper för planerat
underhåll av fastigheter.
Uppdragen hanteras av förvaltningen i de prioriterade utvecklingsområdena.
Besparingskravet för 2018 är satt till 7,5 miljoner kronor (samma belopp gäller för 2019).

De uppdrag som Tekniska nämnden prioriterat för 2018 är följande:
Skötsel av gator, vägar och grönytor
För enklare skötsel av fastigheter, vägar och grönytor utanför tätbebyggda områden, tex vid
skolor, är det lämpligt att lokala entreprenörer upphandlas till att utföra arbetet.
I äldre bostadsområden bör prövas att överlåta skötsel av gator och grönområden till fastighetsägare.
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Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för överlåtelse till fastighetsägare och upphandling av lokala entreprenörer.
Målet 2018 är att ett pilotprojekt genomförs med att överlåta fastighetsskötsel i lämpligt
bostadsområde till fastighetsägare. Detta skall bli vägledande för fler bostadsområden att
överta ansvaret.
Underhåll av enskilda vägar med statsbidrag
Statsbidraget minskar och kostnaden ökar för regionen. På sikt är det lämpligare att enskilda vägar sköts av vägföreningar eller samfälligheter.
Förvaltningen har fått i uppdrag att utreda förutsättningarna för överlåtelse till vägförening
eller samfällighet.
Målet 2018 är att ett pilotprojekt genomförs i lämpligt område där intresse finns att bilda
vägförening och överta ansvaret. Detta skall bli vägledande för fler föreningar att överta ansvaret.
Landsbygdsutveckling
Landsbygdsutveckling 2.0 är en pilotmetod med syfte att få större lokal delaktighet och att
genom samverkan hitta smartare lösningar. Satsningen har statlig finansiering, men regionen
avsätter även medel för att kunna bidra till att finansiera olika förslag som kan komma under
arbetets gång.
Målet 2018 är att hjälpa till med mindre investeringar som efterfrågas på landsbygden. Färistar, upprustning av vägar till besöksplatser, mulltoaletter och sophantering vid stränder och
besöksplatser mm.

Ärendenr TN 2017/3404 Datum 2018-01-22

Håll Sverige Rent – Håll Gotland Rent
Av stor vikt för upplevelsen av Gotland är att uppnå en attitydförändring för att motverka
nedskräpning. Här krävs ett långsiktigt, strategiskt och förebyggande arbete i samverkan med
näringsliv, föreningar och skolor där resurser från Håll Sverige Rent ska användas.
Målet 2018 är att starta projektet ”Håll Gotland Rent och söka samverkan med näringsliv,
föreningar och skolor.
Ett attraktivt Gotland för boende och besökare
Ett attraktivt och välkomnande Gotland för boende och besökare är en viktig framgångsfaktor. Att sköta stränder, naturområden och offentliga platser kräver mer resurser och förbättrad samverkan med näringsliv och föreningar. Det finns höga förväntningar från boende och
besökare inom dessa områden och Region Gotland ska bidra till att Gotland bättre lever upp
till dessa.
Målet 2018 är att söka samverkan kring skötsel och finansiering av bad- rast- och besöksplatser med föreningar och samfälligheter som finns på ort och plats.
Ge bidrag till föreningar som påtar sig ansvar för stränder, besöksplatser, avfallsstationer,
ställplatser mm. Skyltning att föreningen sköter anläggningen.
Skriva avtal med t.ex. butiker och restauranger om att ta emot sopor från husvagnar, husbilar och tältare samt upplåta toaletter för allmänheten.
Avfall från besökare och fritidshus
Sommarabonnemang och möjlighet att köpa en betalsäck har blivit ett problem med att avfall inte hanteras på ett korrekt sätt.
Målet 2018 är att se över och ev. ta bort betalsäcken eftersom den missbrukas och strider
mot regionens policy att sortera avfall.
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Att under 2018 se över och ev. ta bort sommarabonnemang för fritidshus och ersätta det
med någon form av helårsabonnemang och möjlighet till månadshämtning viss tid på året.
Nya projekt med extern medfinansiering
Staten och EU avsätter ofta medel till utvecklingsprojekt inom Tekniska Nämndens område.
Förvaltningen måste jobba mer aktivt med att bevaka och söka medel.
Två uppdrag lades i september där statlig medfinansiering kan sökas.
Målet 2018 är att söka statliga medel för tillskapande av våtmarker kring regionens vattentäkter med syfte att öka grundvattenbildningen.
2.4

Koncernledningens gemensamma prioriteringar

Koncernledningsgruppen har arbetat fram fyra prioriterade områden för 2018. Dessa är:





Kompetensförsörjning
Digitalisering
Styrning
Service

Teknikförvaltningens nuläges- och omvärldsanalys ger i stora delar en bild av att förvaltningens utvecklingsområden sammanfaller med koncernledningsgruppens gemensamma
prioriteringar.
2.5

Ekonomi

Beslutad driftbudget för Tekniska nämnden.
Organisationsnivå

Ärendenr TN 2017/3404 Datum 2018-01-22

Tekniska nämnden
Kollektivtrafiken
Mark och stadsmiljö
Vatten och avloppsverksamheten
Avfallsverksamheten skattefinans
Avfallsverksamheten
Räddningstjänsten
Projektavdelningen
Gata Park avdelningen
VA-avdelningen
Fastighetsförvaltning
Hamnavdelningen
Summa
Tabell 1: Budget 2018

Investeringar

Intäkter

Kostnader

Netto

-2 097
-81 184
-50 529
-16 477
-240
-66 099
-52 848
-23 768
-159 417
-151 343
-532 071
-64 176

0
18 541
49 558
380
0
96 318
1 623
23 768
83 301
167 440
526 143
58 721

-2 097
-62 643
-971
16 097
-240
30 219
-51 225
0
-76 116
-16 097
-5 928
-5 455

-1 200 249

1 025 793

-174 456

Budget 2018

Anslagsfinansierad verksamhet
Affärsdrivande verksamhet

124 200
281 245

Summa

405 445

Tabell 2: Investeringsram
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Kommentarer

Tekniska nämndens driftram 2018 är totalt 174 456 tkr varav teknikförvaltningens ram
uppgår till 124 555 tkr och räddningstjänstens till 52 655 tkr. Hänsyn har tagits till tillägg
för löner, sänkta lokalkostnader, sänkta internpriser RSF, tillägg för externa avtal med indexklausuler, ramtillskott , besparingsåtgärder samt ökade kapitalkostnader 2018.
Regionfullmäktige har beslutat om följande verksamhetsförändringar vilket har beaktats i
tekniska nämndens ram:














Ärendenr TN 2017/3404 Datum 2018-01-22





Tillägg för ökade lönekostnader 2018 inom de skattefinansierade verksamheterna
har budgeterats utifrån en proportionell fördelningsgrund med totalt 2 740 tkr, vilket motsvarar en generell ökning med 2,5 %. Totalt 1 801 tkr avser teknikförvaltningen och 939 tkr räddningstjänsten. I beloppet ingår satsning på jämställdhet och
bristyrken med 200 tkr.
Lokalkostnader för egna lokaler sänks med totalt -1 270 tkr (TKF- 972 tkr och RT 298 tkr). Sänkningen görs proportionellt på verksamheterna.
De interna priserna för regionstyrelseförvaltningen sänks med totalt -1 013 tkr.
Sänkningen görs endast för teknikförvaltningen och sker proportionellt på verksamheterna.
Enligt anvisningarna medges kompensation för externa avtal om indexregleringar
innebär kostnadsökningar. Beslut om tillägg för indexregleringar har fattats med totalt 960 tkr. Räddningstjänsten får tillägg med 34 tkr. Kollektivtrafiken får tillägg
med 490 tkr. Gata parkavdelningen får tillägg med 436 tkr.
Ramtillskott har beviljats för ökade driftkostnader på A7-området samt nya vägar
vid Visborg med totalt 500 tkr (gata parkavd) samt för offentliga toaletter med 500
tkr (FFA).
Ramtillskott har beviljats med 2 000 tkr avseende städning, stränder, sopor och att
jobba med Håll Gotland rent (gata parkavd).
Omdisponering sker från mark och stadsmiljö till gata parkavdelningen med totalt
800 tkr avseende skötsel av södra hällarna (300 tkr) samt skötsel av badstränder
(500 tkr). Genom att budgetera anslagen direkt på gata parkavdelningen så minskar
administrationen inom förvaltningen.
Omdisponering sker från mark och stadsmiljö till gata parkavdelningen med totalt 2
500 tkr avseende skötsel av gator och vägar. Anslaget fanns bl.a. som en buffert i
det tidigare beställare-utföraremodellen (ansvar 1470) men ska nu budgeteras direkt mot gata parkverksamheten.
Tillägg för ökade kapitalkostnader har lagts till för år 2017 med totalt 2508 tkr för
Teknikförvaltningen och för räddningstjänsten med 565 tkr. För år 2018 har tillskott för ökade kapitalkostnader lagts till teknikförvaltningen med 191 tkr och för
räddningstjänsten med 138 tkr.
Besparingar ska verkställas med totalt -7 500 tkr. Enligt beslut ska räddningstjänsten spara -2 243 tkr och teknikförvaltningen -5 257 tkr. Effekterna av att dra in
tjänst som projektkoordinator har fördelats proportionellt.
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Investeringsramen uppgår till totalt 405 445 tkr för år 2018. Motsvarande belopp för år
2017 uppgick till 315 100 tkr. Investeringarna redovisas per projekt i investeringsbudgeten
2018.
2.6

Medarbetare

1. Antal tillsvidareanst

Årsskiftet 15/16
kv
män tot
55
224
279

Årsskiftet 16/17
kv män tot
51 219
270

Augusti -16*
kv
män tot
278

Augusti -17*
kv
män tot
53
221
274

2. Antal visstidsanst

3

17

20

7

9

16

-

-

53

11

43

54

3. Antal anställda totalt

58

241

299

58

228

286

-

-

331

64

264

328

4. Årsarbetare, tv+viss

--

--

297,9

--

--

285,6

--

--

-

--

--

328,9

5. Faktisk arbtid tillsv

--

--

446519 --

--

452485 --

--

297709 --

--

284166

6. Övertid

--

--

--

--

--

--

--

--

10197

--

--

9454

7. Sjuktal

--

--

3,23

--

--

4,27

4,25 3,21

3,41

3,19 4,31

4,09

*Avser januari till augusti utom för antal anställda.

Tabellen visar att antalet medarbetare i förvaltningen varierar med säsong. En ökning av
antal säsongsanställda med ca 40 under perioden april –september är vanligt.
Antal tillsvidareanställda medarbetare har minskat i antal mellan aug -16 och aug -17.
Anledningen till att faktiskt arbetad tid är lägre i aug 2017 än jämförande period aug 2016
beror troligen på sjuktal är högre och att övriga ledigheter är fler. Övertiden var också
högre när vi var färre medarbetare.
Vad avser sjuktalet så är det en markant ökning sedan tidigare. Ett trendbrott är också att
männens sjuktal är högre än kvinnornas. Förvaltningen är dock inte över regionens beslutade målnivå som är 4,5.
Tabellen nedan visar antal anställda per avdelning. Den stora differensen i antal medarbetare på planerings- och utvecklingsavdelningen förklaras av att en del av en enhet bytte avdelningstillhörighet under hösten 2016. Mottagande avdelning var VA-avdelningen där man
kan konstatera att antal medarbetare inte ökat i samma omfattning. Detta beror sannolikt
på att VA-avdelningen har haft ett stort antal medarbetare som lämnat organisationen.

Ärendenr TN 2017/3404 Datum 2018-01-22

Avdelning
Verksamhetsstöd inkl förvaltningsledn
Projektavdelningen
Planerings- och utvecklingsavd
Gata- och parkavdelningen
VA-avdelningen
Hamnavdelningen
Fastighetsförvaltningsavdelningen
Total

Anställda juli
2016

Anställda juli
2017

11

11

17
57
96
57
13
77
328

18
48
104
56
14
78
329
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Personalomsättningen inom TKF är ca 10 %. Vi har valt att definiera personalomsättning
som ”hur många av de som slutar som ersätts med en nyanställd”. Under 2017 har/kommer 27 tv-anställda att ha slutat av de 270 anställda vid årsskiftet 2016/17. Att beräkna personalomsättning på avdelningsnivå är inte relevant pga omorganisation under året.
Medarbetarenkäten genomfördes under senhösten 2017. I början av 2018 kommer handlingsplaner att tas fram för avdelningar och enheter.
Metoo-rörelsen uppstod under hösten 2017. Inom regionen finns inga specifika upprop
men frågan följs och rutinerna för trakasserier och kränkningar ska aktualiseras så att de är
kända för samtliga medarbetare.

3
3.1

Mål
Mål från koncernstyrkort

Ärendenr TN 2017/3404 Datum 2018-01-22

Figur 2: Region Gotlands koncernstyrkort

Region Gotlands styrmodell är övergripande för alla verksamheter. Nedan redovisas de mål
under respektive målområde som är prioriterade 2018, tillämpliga men ej valda och ej aktuella för teknikförvaltningen.
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Social hållbarhet

Ekonomisk hållbarhet

Ekologisk hållbarhet

God folkhälsa

Alla elever fullföljer gymnasieskolan

Utveckla Gotland som ekokommun

Gotlänningar känner sig delaktiga

Hög andel gotlänningar i arbete eller
studier

Ställ om till lokalproducerad och förnyelsebar energi

Ett jämställt och jämlikt Gotland

God tillgång till vuxenutbildning

Säkra tillgången till vatten av god kvalitet

Alla barn har goda uppväxtvillkor

Långsiktigt goda och stabila kommunikationer

Gotlands klimatavtryck ska minska

Ett rikt och tillgängligt kultur- och fritidsliv

Ett gott näringslivsklimat

Ett ansvarsfullt samhällsbyggande
som bidrar till tillväxt över hela ön

En levande landsbygd och ett attraktivt Visby för bibehållen inomregional
balans

Ökad folkmängd (också ett visionsmål)

Medarbetare

Kvalitet

Ekonomi

Medarbetare har förutsättningar att bidra
till verksamhetsutveckling

God tillgänglighet till Region Gotland

Budgeterat resultat ska uppgå till minst 2
procent av nettokostnaden

Ledare skapar förutsättningar för och tar
tillvara engagemang hos medarbetarna

God kvalitet i skolan

Årets ekonomiska resultat ska uppgå till
minst 2 procent av nettokostnaden

Medarbetare förstår verksamheten och sitt
eget uppdrag

God kvalitet i vården

Soliditeten ska vara minst 45 procent

Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa

God kvalitet i omsorgen

Den totala nettokostnadsökningen ska inte
överstiga ökningen av skatteintäkter och
generella statsbidrag
Regionens materiella tillgångar ska vårdas
Skattefinansierade investeringar ska vara
egenfinansierade till 100 procent

Prioriterat mål 2018
Mål där förvaltningen kan bidra men i
mindre utsträckning påverka måluppfyllelse alternativt som ej är prioriterat
2018

Ärendenr TN 2017/3404 Datum 2018-01-22

Ej tillämpliga
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3.2

Mål från övergripande program

Många övergripande program är beslutade och påverkar förvaltningen både direkt och indirekt. Följande program är exempel med stor aktualitet: Region Gotlands miljöprogram
2015, VA-strategi samt parkeringsstrategi.
3.3

Nämndmål

De mål som TN fokuserar handlar om bra kommunikation och dialog mellan politiker och
tjänstemän, mellan förvaltning och näringsliv samt mellan förvaltning och medborgare.

4

Prioriterade utvecklingsområden samt prioriterade aktiviteter

4.1

Prioriterade utvecklingsområden och aktiviteter
1.

Säkra vattentillgången

Syftar mot mål ”Säkra tillgången till vatten av god kvalitet”
Vatten är vårt viktigaste livsmedel och att säkra vattenförsörjningen är prioriterat.
Att säkra tillgången på dricksvatten och skydda vattentäkter är viktigt för att säkerställa kvaliteten. I det strategiska arbetet kommer utvecklingen för våtmarkerna att
bli viktig. Arbetet bedrivs utifrån VA-strategin och VA-planen.
Övergripande aktivitet

Fullfölja arbete med att färdigställa VA-planen och genomföra aktiviteter enligt
plan.

Ärendenr TN 2017/3404 Datum 2018-01-22

2.

Kommunikation

Syftar mot mål ”Ett gott näringslivsklimat”, ”Ett jämställt och jämlikt Gotland”,
”Gotlänningar känner sig delaktiga”, ”God tillgänglighet till Region Gotlands tjänster”
Förvaltningen ska fortsätta att arbeta aktivt för att förbättra våra tjänster och utvecklingsuppdrag genom att inkludera medborgare och företagare. Metoden, med
dialogmöten och workshops, har använts med goda resultat som bidragit till utveckling och samsyn.
Många nyanlända personer från andra länder har kommit till Gotland. För att säkerställa ett jämlikt samhälle och erbjuda delaktighet och god tillgång till våra tjänster
är det viktigt att våra tjänster finns beskrivna på flera språk. Under 2018 är ökad tillgänglighet och förbättrad information till personer med annat modersmål än
svenska prioriterat.
Gott bemötande är i alla sammanhang avgörande för människors bild av Teknikförvaltningen och de tjänster vi utför. Återkoppling och tydlighet är två ord som
lyfts fram som väsentliga när förvaltningens medarbetare ger uttryck för vad ett
gott bemötande innebär. Återkoppling är bl a att besvara kunders frågor men också
att medarbetarna själva får feedback i sitt arbete.
Övergripande aktivitet

Inkludera medborgare och företagare i utvecklingen av våra tjänster och utvecklingsuppdrag.
Se över förvaltningens information och erbjuda den på flera språk.
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3.

Digitalisering

Syftar mot mål ”God tillgänglighet till Region Gotlands tjänster”.
Teknikförvaltningen fortsätter att arbeta med kunden i fokus. För att förvaltningen
och våra tjänster ska vara lättare att nå, handläggningstiden kortas och återkoppling
ges snabbare ökar vi digitaliseringen och förbättrar av utbudet av e-tjänster.
Övergripande aktivitet

Utveckling av befintliga och fler e-tjänster
4.

Utvecklad Kollektivtrafik

Syftar mot målen ”God tillgänglighet till Region Gotlands tjänster” och ”Långsiktigt goda och stabila kommunikationer”, ”Gotlands klimatavtryck ska minska”
Kollektivtrafiken har relativt få resenärer, men de som använder kollektivtrafiken
ger den i huvudsak goda omdömen. Trygghet på bussarna, tidspassning och renlighet är det som uppskattas. Potential finns för ett ökat resande. Utvecklad anropsstyrd trafik är en möjlighet. En upphandling av busstrafiken har påbörjats och ny
entreprenad startar fr o m 2020. Upphandlingen ger möjlighet att prioritera en utveckling och förbättring av tillgängligheten i det kollektiva resandet på Gotland.
Nytänkande krävs för att få fler resenärer. En kollektivtrafikutvecklare anställs och
påbörjar sitt uppdrag 2018.
Övergripande aktivitet

Genomför nya idéer för att öka kollektivresandet och slå vakt om stomlinjerna.

Ärendenr TN 2017/3404 Datum 2018-01-22

5.

Attrahera medarbetare.

Syftar mot målen ”Medarbetare har förutsättningar att bidra till verksamhetsutveckling”, ”Ledare skapar förutsättningar för och tar tillvara engagemang hos medarbetarna”, ”Medarbetare förstår verksamheten och sitt eget uppdrag” samt ”Arbetsmiljön ger förutsättningar för medarbetaren att bibehålla god hälsa”
Det är en stor utmaning för förvaltningen att vara så attraktiv som arbetsgivare att
vi både kan behålla våra medarbetare och rekrytera nya. Medarbetarnas bidrag till
verksamhetsutveckling blir en självklarhet när arbetet med att kartlägga processer
och rutiner tar fart.
En viktig förutsättning för att lyckas är att fortsätta arbetet med att förbättra löneläget i de grupper där vi har svårast att rekrytera pga nuvarande lönenivåer. Vi behöver också arbeta med det hållbara ledarskapet så att våra chefer är trygga vad avser
både ”arbetsgivarkunskaper” och gott ledarskap. Arbetsmiljöfrågorna prioriteras
genom att sätta utvecklingsområden och upprätta handlingsplaner utifrån medarbetarnas synpunkter i medarbetarenkäten samt att säkerställa det systematiska arbetsmiljöarbetet.
Vid dialogmötena med samtliga medarbetare framkom att många är nöjda med sin
anställning vid Teknikförvaltningen. ”Frihet under ansvar”, varierande arbetsuppgifter, möjlighet att påverka, bra gemenskap är sådant som lyfts fram, men också t
ex bra chef och goda friskvårdmöjligheter.
Under förbättringar finns ett antal förslag ang bättre löneutveckling och ge medarbetare uppskattning i form av julbord eller liknande. Dessutom önskas ibland mer
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ordning och reda, tydlighet i vem som bestämmer, bättre samverkan med andra avdelningar/förvaltningar samt att hitta balans så att arbetsbördan inte blir för stor.
Övergripande aktivitet

Fortsätta förbättra rekryteringsprocessen genom att utveckla innehållet i våra annonser och knyta närmare kontakt med nya medarbetare i tiden mellan överenskommelse om anställningen och anställningens början.
Prioritera grupper för lönesatsningar. Fortsätta med att utveckla chefer i arbetsgivarkunskap och ledarskap.
6.

Förenkla – både för medborgare och medarbetare

Syftar mot mål ”God tillgänglighet till Region Gotlands tjänster”.
2018 är förvaltningens kvalitetsår vilket innebär att återuppta det systematiska kvalitetsarbetet. Processer och rutiner ska upprättas/aktualiseras och Ledningens genomgång införas. Att ta tillvara digitaliseringens möjligheter till förenkling ingår.
Identifiera nyckeltal för att synliggöra vår verksamhet är prioriterat 2018. Därmed
blir det enklare att följa trender och förändring samt att följa upp verksamheterna.
Vid medarbetardialogerna (där samtliga medarbetare bjuds in för att lämna bidrag
till nästa års verksamhetsplan) framkom förenklingsförslag rörande bl a enhetliga
system för gemensam felanmälan, för arbetsorder, minskad eller borttagen internfakturering, gemensamma och färre system för t ex ritningar och kartor.
Övergripande aktivitet

Identifiera viktiga nyckeltal som har betydelse så att det blir lättare att följa förändringar inom verksamheterna.
Genomför Ledningens genomgång två gånger under 2018 som nystart på förvaltningens kvalitetsarbete.
För att skapa tydlighet i organisationen ska samtliga verksamheter identifiera, kartlägga, dokumentera och implementera sina viktigaste processer och rutiner.

Ärendenr TN 2017/3404 Datum 2018-01-22

7.

Ekonomi

Syftar mot mål ”Regionens materiella tillgångar ska vårdas”
I förvaltningsuppdraget av regionens fastigheter ligger också ansvaret att vårda
dessa för att förvalta regionens medel på bästa sätt. Regionfullmäktige har gett förvaltningen uppdraget att se över budget- och redovisningsprinciper för planerat underhåll.
TN och förvaltningen är överens om att det i nuläget saknas kalkyler av framtida
driftkostnader inför genomförande av olika exploateringsprojekt. För att kunna säkerställa att driftbehoven och att de ekonomiska förutsättningarna är korrekta bör
driftkostnader räknas fram redan i projekteringen av nya gator/hamnar/grön- eller
bostadsområden mm. Därmed kan man planera och säkerställa att regionens tillgångar vårdas.
TKF har sedan länge energioptimerat fastigheter och nått mycket goda resultat, dvs
kostnaderna för uppvärmning mm har minskat radikalt. Även förvaltningens verksamheter som inte har det direkta fastighetsförvaltningsuppdraget arbetar konsekvent med att vårda de materiella tillgångar de förfogar över.
Övergripande aktivitet

Se över budget- och redovisningsprinciper för planerat underhåll av fastigheter.
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Upprätta en rutin för hur förvaltningens olika avdelningar ska arbeta för att fastställa framtida driftkostnader vid exploateringsprojekt så att detta kan redovisas till
TN.
Varje verksamhet ska utifrån sitt uppdrag och sina materiella tillgångar vårda dessa.
Det säkerställs genom framtagande och implementerande av rutiner.

5

5.1

Uppföljning
Förvaltningens uppföljning av verksamhetsplanen görs i huvudsak i delårsrapport 2
samt i årsbokslutet. Fr o m 2018 kommer förvaltningen att genomföra ”ledningens
genomgång” för att genom det strukturerade arbetssättet besluta om åtgärder utifrån
enkätresultat och andra uppföljningar. Att följa upp verksamheternas arbete mot målen, de prioriterade utvecklingsområdena och beslutade aktiviteter kommer också att
göras vid dessa genomgångar. Resultatet från ledningens genomgång tas bl a tillvara i
arbetet med kommande års verksamhetsplan.
Indikatorer för löpande nämndinformation

Ärendenr TN 2017/3404 Datum 2018-01-22

Vid varje nämndsammanträde kommer ”status TKF” att redovisas. Statusbeskrivningen är en grafisk sammanställning över avdelningarnas nuläge och resultat.
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Bilagor
Bilaga 1: Avdelningarnas aktivitetsplaner (separat dokument)
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Tjänsteskrivelse
TN 2017/1081
17 januari 2018

Björn Wallentin

Tekniska nämnden

Förtydligande av icke körbara fordon under Almedalsveckan
Förslag till beslut

•
•

Tekniska nämnden godkänner att punkten ”inga körbara fordon får ställas på
platsen” tas bort och ändras tillbaka till ”inga fordon får ställas på platsen”.
Tekniska nämnden godkänner att dispens mot motorfordonsförbudet ges till
Transporthistoriskt Nätverk, sektion av Arbetslivsmuseernas samarbetsråd
(ArbetSam) och att motorfordonen görs icke körbara under utställningstider i
samråd med teknikförvaltningen (ansökan ärendenummer TN 2017/2849).

Sammanfattning

Tekniska nämnden beslutade 2017-10-25 § 256 att Ordförandes yrkande på att punkten
”inga fordon får ställas på platsen” ändras till att ”inga körbara fordon får ställas på platsen”
godkändes.
Teknikförvaltningen föreslår att Tekniska nämnden ändrar sitt generella beslut om att
tillåta ”icke körbara” fordon inom motorfordonsförbudsområdet under
Almedalsveckan till att endast vara en dispens för Transporthistoriskt Nätverk,
sektion av Arbetslivsmuseernas samarbetsråd (ArbetSam). Ett generellt tillstånd att
tillåta ”icke körbara” fordon undergräver syftet med att skapa en säker
Almedalsvecka då möjliga definitioner på ”icke körbar” är för många.
Ärendebeskrivning

I ärendet som föredrogs för Tekniska nämnden 2017-10-25 så var punkten om att
ändra bestämmelserna för fordonsförbudet eller avsteg ifrån detta inte med i den
tjänsteskrivelsen. Ärendet var inte förberett för denna fråga, ärendet hade ingen
konsekvensbedömning och hade inte varit dialogiserad med Almedalsveckans
projektgrupp.
Frågan som väcktes på mötet var om nämnden skulle tillåta museifordon inom
motorfordonsförbudet.
Beslutet som fattades var att ändra texten från ”inga fordon får ställas på platsen” till
att ”inga körbara fordon får ställas på platsen”.
Beslutet saknar anvisningar på hur ”icke körbara fordon” definieras.
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Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att den nya skrivningen gör att syftet med
motorfordonsbeslutet inte uppfylls. Tidigare beslut om motorfordonsförbud är gjord
för att skapa en tryggare miljö och ett mer miljövänligt arrangemang. Om skrivningen
kvarstår ”att icke körbara fordon får ställas på platsen” så kommer fler fordon att
kunna tillåtas på området och i en förlängning blir det ohållbart med ett
motorfordonsförbud. Detta skulle i så fall inte vara önskvärt från säkerhetssynpunkt.
Teknikförvaltningen gör bedömningen att göra ett fordon icke körbart är en
definition som omfattar allt från borttagande av nyckel till borttagande av motor.
Teknikförvaltningen avdelning som handlägger ansökningar saknar nödvändig
fordonsteknisk kompetens för att med säkerhet kunna göra lämpliga bedömningar
utifrån nuvarande skrivning.
Teknikförvaltningen uppfattade att det var Tekniska nämndens vilja att tillåta
museifordon från Transporthistoriskt Nätverk att få ställas upp inom
motorfordonsförbudsområdet och bedömer att om nuvarande beslut ändras så
Transporthistoriskt Nätverk får dispens så undergräver det inte syftet med att skapa
en säker Almedalsvecka.
Teknikförvaltningen har haft en dialog med Transporthistoriskt Nätverk och om
Tekniska nämnden ger dispens för dem så kan teknikförvaltningen tillsammans med
Transporthistoriskt Nätverk komma överens om hur fordonen görs icke körbara
under utställningstiden.
Beslutsunderlag

TN § 256, 2017-10-25
Tjänsteskrivelse 2018-01-09

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till

Transporthistoriskt Nätverk, sektion av Arbetslivsmuseernas samarbetsråd
(ArbetSam)
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3479
21 december 2017

Lars Wahlberg

Tekniska nämnden

Revidering driftföreskrifter Region Gotlands hamnar
Förslag till beslut

Tekniska nämnden föreslås besluta att:


komplettera ”Driftföreskrifter för Gotlands kommunala hamnar” TN 199611-27 §230, sidan 46 ,bil.1. med det av Sjöfartsverkets fastställda utökade
vattenområdet för Visby allmänna hamn.

Ärendebeskrivning

Driftsföreskrifterna och Hamnordningen är viktiga styrdokument för Region
Gotlands hamnar. Hamnordningen har sin grund i ordningslagen medans
Driftsföreskrifterna anger villkoren för att trafikanterna ska få bruka hamnen.
Driftföreskrifterna är inte straffsanktionerande i samma bemärkelse som
Hamnordningen, men att bryta mot föreskrifterna kan leda till andra civilrättsliga
sanktioner, exempelvis skadestånd, i likhet med andra avtalsrättsliga förhållanden.
När den nya kryssningskajen projekterades låg den utanför det idag gällande
hamnområdet. Därför ansöktes hos Sjöfartsverket att få utöka hamnområdet för
Visbys allmänna hamn. Utökningen beviljades 2012-04-03, Sjöfartsverkets dnr 121689-2. (bil.2 till denna skrivelse)
Av Sjöfartsverkets skäl för beslut framgår;
”Av lagen (1983:293) om inrättande, utvidgning och avlysning av allmän farled och
allmän hamn följer att en allmän hamns vattenområde skall bestämmas med
utgångspunkt i det vattenområde som hamnens verksamhet kräver. Vattenområdet
bör vara anpassat för och innefatta den yta som krävs med hänsyn taget till aktuella
fartygs behov för manövrering, bogserbåtshantering, vändning, förtöjning, ankring,
bunkring, lasthantering och läktring av last samt utförande av rutinmässigt
fartygsunderhåll.
Gränsen i ett vattenområde för allmän hamn är i grunden ett vattenrättsligt begrepp
som syftar till att ge innehavaren av en allmän hamn rådighet över det vattenområde
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som behövs för att den allmänna hamnen skall kunna hållas öppen och
verksamheten ska kunna bedrivas på ett effektivt sätt med hög sjösäkerhet.
Hamnens här aktuella ansökan, som innehåller en utökning av vattenområdet för
Visby allmänna hamn, förefaller välgrundad. Hamnen har full rådighet över det i
ansökan angivna området. Såvitt framkommit skulle den ansökta ändringen inte vara
till men för något enskilt eller allmänt intresse.
Sjöfartsverket finner att det område som ansökan avser behövs för sitt ändamål.
Ansökan ska bifallas.”

Bedömning

I samband med att Mark- och Miljödomstolen meddelade tillstånd för anläggande av
ny kryssningskaj i Visby, dom 2011-01-13 Mål 1427-11, ansökte hamnavdelningen
om utökning av hamnområdet (vattenområdet) för Visby allmänna hamn hos
Sjöfartsverket. Utökningen beviljades 2012-04-03. (bil 2)
Den hamngräns som finns med i gällande Driftföreskrifter för Gotlands kommunala
hamnar, TN 1996-11-27 §230, sidan 46 (bil.1)och som även styr det geografiska
område där Hamnordningen för Gotlands kommunala hamnar gäller (samma TN
beslut som Driftföreskrifterna), täcker inte in det nya vattenområdet för Visby
allmänna hamn.
När kryssningskajen tas i drift under 2018 krävs att driftföreskrifterna kompletteras
med det utökade hamnområdet som Sjöfartsverket tidigare beslutat om.
Hamnavdelningen har samrått med regionsjuristen som gör bedömningen, att detta
ärende är en förändring av mindre karaktär och kan beslutas av Tekniska nämnden.

Beslutsunderlag

Sjöfartsverkets beslut avseende ansökan om utökning av hamnområde för Visby
allmänna hamn, 2012-04-03. Dnr 12-1689-2.
Bilaga 1. Gamla Hamngränsen
Tjänsteskrivelse 2017-12-21.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Hamnavdelningen
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3597
27 december 2017

Anita Carlsson

Tekniska nämnden

Ny linjesträckning över Stora Törnekviar
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden beslutar att linjedragningen för linje 2 och Ringlinje 5a och 5b
dirigeras om så att den passerar Stora Törnekviar genom yttre A7-området.

Sammanfattning

Då yttre A7-området bebyggs och förtätas så ökar kollektivtrafikbehovet till och från
området. Längs Stora Törnekviar så går genom det yttre A7-området finns två nya
tillgänglighetsanpassade busshållplatser på vardera sida av vägen. För att
kollektivtrafiken ska kunna trafikera området så krävs att kollektivtrafiklinjer läggs
om. De linjer som idag trafikerar i närheten av området och som med fördel skulle
kunna dras längs Stora Törnekviar är linje 2 samt ringlinje 5a och 5b.
Karta med förslag på ny linjesträckning och linjesträckningar som tas bort framgår av
bilaga 1.
I bilaga 2 redovisas antal påstigande vid hållplatserna för linje 2. I bilagan beskrivs
också alternativa lösningar för resenärerna när linjesträckningen flyttas.
I bilaga 3 redovisas antalet påstigande vid hållplatserna för linje 5a och 5b.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att en ny linjedragning av linje 2 samt Ringlinje 5a och
5b är den bästa lösningen för att kollektivtrafiken ska kunna trafikera yttre
A7-mmrådet.
De positiva effekterna av förslaget är att kostnaden inte ökar jämfört med idag.
Linjerna kan snabbas på något då de inte behöver trafikera Follingboväg i det nya
förslaget. Det har byggts och det byggs nya bostäder i området och att kunna erbjuda
kollektivtrafik i området är en viktig bidragande del i att kunna minska andelen
bilresor.
De negativa konsekvenserna med förslaget är att fyra befintliga hållplatser inte
kommer att trafikeras av linje 2 och ringlinje 5a och 5b. Det är resenärer från och till
hållplatserna Volontärgatan, Industrigatan, Lönnvägen och Martallsgatan som berörs
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negativt av förslaget. Dock är det ett fåtal resenärer vid ett fåtal tillfällen som
utnyttjar dessa hållplatser. Många utav de resor som går in mot Visby busstation
skulle kunna täckas upp av landsbygdslinjen linje 11 som går förbi tre av dessa
hållplatser. I bilagor till denna tjänsteskrivelse finns det statistik på antalet resenärer
vid hållplatserna under en tvåmånadersperiod augusti- oktober 2017. I bilagan
redovisas även möjliga lösningar för resenärerna där de skulle kunna ta
landsbygdstrafikens linje 14 och 11 i många fall när linjedragningen lagts om.
Beslutsunderlag

Tjänsteskrivelse TN 2017/3597
Karta 1
Statistik1
Statistik2

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3471
Datum

Per Seigerlund

Tekniska nämnden

Arrendeavtal Västerhejde Vibble 1:214
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden godkänner det upprättade förslaget till arrendeavtal.

Sammanfattning

Sedan 1985 har ett ca 2 ha av fastigheten Västerhejde Vibble 1:124 upplåtits
vederlagsfritt till IFK Visby. Syftet med upplåtelsen är att anlägga och driva en
fotbollsplan och träningsplan.

IFK Visby vill nu för att kunna ansöka om bidrag ha ett 10-årigt avtal. Eftersom
utbildnings- och arbetslivsförvaltningen tidigare velat använda området för
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anläggande av ny skolbyggnad har de hörts i ärendet och de har inga invändningar på
att området upplåts på 10 år.
Förvaltningen har därför upprättat ett förslag till arrendeavtal. Arrendeområdet utgör
ca 2 ha och arrendetiden är på 10 år med automatisk förlängning på 1 år om avtalet
inte sägs upp. Arrendeavgiften är satt till 10 000 kr, dvs 0,5 kr/kvm och år enligt
riktlinjerna för markexploatering och försäljning av mark och fastigheter (Rf 201702-27 § 28). Västerhejde skola får även fortsättningsvis utan krav på ersättning nyttja
fotbollsplanerna under dagtid.

Beslutsunderlag

Förslag till arrendeavtal påskrivet av IFK Visby
Konstituerande protokoll IFK Visby 2017-03-09
Tjänsteskrivelse 2017-12-

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
TKF, enheten för mark och stadsmiljö
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2016/1727
22 januari 2018

Niklas Callenmark

Tekniska nämnden

Visby lasarett ombyggnad av infektionskliniken
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden tillstyrker slutrapporten och överlämnar den till
Regionfullmäktige.

Sammanfattning

Vårdsalarna på infektionskliniken hade inte rätt mått för att personalen skulle kunna
hjälpa vårdtagarna på ett arbetsmiljömässigt bra sätt. Hygienrummen behövde därför
förstoras vilket medförde att Arbetsmiljöverket ålade Region Gotland att
iordningsställa större hygienrum. Vid ombyggnationen föresågs alla hygienrummen
även med liftar via Region Gotlands hjälpmedelscentral. Projektet tillskapade större
hygienrum genom att vissa vårdsalar byggdes om. Tre vårdsalar omskapas till två
stora hygienrum som betjänar var sin vårdsal.
Bedömning

Den totala investeringsbudgeten uppgick till 10 829 tkr vilket inkluderade
ombyggnation av infektionskliniken, åtgärder vid BB gyn och avdelning C2.
Ombyggnaden av infektionskliniken uppgick till 6 000 tkr och utfallet blev 5 398 tkr.
Ombyggnad av BB/gynavdelningen har finansierats med annat anslag i enlighet med
projektavdelningens riktlinjer. Dessa riktlinjer innebär att respektive projekt ska
finansieras med egna anslag.
Ombyggnad vid C2 har inte genomförts och Hälso- och sjukvårdsförvaltning vill att
återstående anslag med 5 431 tkr ska föras tillbaks till förvaltningen.
Enligt regionens riktlinjer för redovisning av investeringar skall slutredovisning av
projektet ske till regionfullmäktige.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Skickas till
Regionstyrelsen
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Teknikförvaltningen
Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen

Slutrapport
Projekt

1559-10406 Infektionskliniken på Visby lasarett
Projektägare

Björn Sandqvist
Beställare

Kajsa Holmström, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen
Projektstyrgrupp

Det fanns ingen projektgrupp i detta projekt.

Projektorganisation

Niklas Callenmark, projektledare
Niklas Callenmark, projektledare bygg
Jonas Sundgren, projektledare el
Kjell Forslund, projektledare VVS
Kajsa Holmström, lokalansvarig HSF
Torbjörn Ihse, ombud
Organisation externa parter

Projektörer:
Arkitekt:
Elkonsult:
VVS:

PE-arkitektur
ÅF
VVS byrån

Entreprenörer:
Bygg:
Gotlandsbyggen
El:
Bakgrund
ochCaverion
syfte
Styr:
Caverion
Ventilation: Caverion
Rör:
Caverion
Golv:
Golvkonsult
Liftar:
Hjälpmedelscentralen

Tekniska Nämnden/Teknikförvaltningen
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Bakgrund och syfte

Vårdsalarna på infektionskliniken har inte rätt mått för att personalen skall kunna
hjälpa vårdtagarna på ett arbetsmiljömässigt bra sätt. Hygienrummen behöver
därför förstoras vilket medfört att Arbetsmiljöverket har ålagt Region Gotland att
iordningsställa större hygienrum. I och med ombyggnationen försågs alla
hygienrummen även med liftar via Region Gotlands hjälpmedelscentral.
Projektmål

Klara Arbetsmiljöverkets krav på större arbetsytor för personalen i hygienrummen.

Tillvägagångssätt

Projektet tillskapade större hygienrum genom att bygga om vissa vårdsalar så att
av tre vårdsalar omskapas det i mitten till två stora hygienrum som betjänar var
sin vårdsal. Upphandlingssumman av byggentreprenaden hamnade på 2,9
miljoner vilket innebar att upphandlingen inte redovisades i Tekniska Nämnden då
gränsen för att ta upp en upphandling i nämnd ligger på tre miljoner kronor.

Ekonomisk redovisning
Årtal

Budget, tkr

Utfall, tkr

Kommentar

2016
2017

10 829

1 796
3 602

Totalt

10 829

5 398 Avvikelse på + 5 431 tkr

Resultat och analys
Tid

Projektet höll den uppsatta tidplanen.

Analys av
avvikelser

Den totala investeringsbudgeten uppgick till 10 829 tkr vilket
inkluderade ombyggnation av infektionskliniken, åtgärder vid BB
gyn och avdelning C2. Ombyggnaden av infektionskliniken
uppgick till 6 000 tkr och utfallet blev 5 398 tkr.
Ombyggnad av BB/gynavdelningen har finansierats med annat
anslag i enlighet med projektavdelningens riktlinjer. Dessa
riktlinjer innebär att respektive projekt ska finansieras med egna
anslag.
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Ombyggnad vid C2 har inte genomförts och Hälso- och
sjukvårdsförvaltning vill att återstående anslag med 5 431 tkr ska
föras tillbaks till förvaltningen.
Rekommendationer framåt från projektledaren

Ta höjd för eventuella stilleståndstider och ha ett mycket nära samarbete med
personalen på de avdelningar som byggs om. Vidare är det väldigt viktigt att alltid
hålla rent i de allmänna ytorna för att verksamheten skall kunna fortgå samtidigt
som det byggs om.
Överlämning
Hantering av
dokumentation

Drift- och skötselinstruktioner är överlämnade till
fastighetsservice. Övriga handlingar arkiveras enligt
dokumenthanteringsplanen.

Punkter som
återstår att göra

Redovisa det ekonomiska överskottet.

Efterkalkyler

Uppföljningar
som ska
genomföras

En garantibesiktning skall genomföras om två år.

Erfarenhetsåterföring

Det kan vara bra att minska lite på kravspecifikationen för att bredda antalet
möjliga entreprenörer. I tidigare upphandlingar har vi krävt att entreprenören skall
ha arbetat med lasarettsbyggnader tidigare vilket innebar att det i stort sett bara
fanns fyra möjliga entreprenörer. I detta specifika fall valde vi att kräva att man
skulle ha gjort ett likvärdigt arbete. Den entreprenör som fick arbetet hade byggt
LSS-hem tidigare vilket bedömdes som likvärdigt med att bygga om vårdsalars
hygienrum. Denna förändring av kravspecifikationen medförde troligen en
betydligt lägre entreprenadsumma.

Slutrapport framtagen av:
Projektledare

Niklas Callenmark

Datum

2018-01-22

Slutrapport godkänd av:

3 (4)

Avdelningschef/Förvaltningschef

Torbjörn Ihse

Datum

2018-01-22
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse

Verksamhetsstödsavdelningen
Lena Köhn

Ärende TN 2017/3370
14 december 2017

Tekniska nämnden

Yttrande
Revisionsrapport – Personal- och kompetensförsörjning 2017
Förslag till beslut

•

Upprättat förslag till yttrande överlämnas som Tekniska nämndens svar till
Regionens revisorer.

Sammanfattning

De förtroendevalda revisorerna har gett PwC i uppdrag att granska regionens arbete
med personal- och kompetensförsörjning.
Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att regionstyrelsen och nämnderna inte säkerställt att arbetet med personal- och kompetensförsörjningen är tillräckligt tillfredsställande.
Granskningen visar att det vid granskningstillfället inte fanns någon politiskt beslutad
eller fastställd strategi för hur regionen ska säkerställa kompetensförsörjning på kort
eller lång sikt. Regionfullmäktige antog dock en regiongemensam strategisk
kompetensförsörjningsplan 2017-09-25. Bedömningen är trots detta att det finns ett
fortsatt behov av strategiskt arbete för att säkerställa en samsyn i personal- och
kompetensförsörjningsfrågor inom regionen. Det finns inte någon övergripande
kartläggning och analys av personal- eller kompetensförsörjningsbehovet inom de
större yrkeskategorierna som grundar sig på personalomsättning, befolkningsprognos
eller demografisk utveckling.
Regionens revisorer ger, förutom att regionstyrelsen föreslås säkerställa
implementeringen av den antagna strategiska kompetensförsörjningsplanen och
fortsätta pågående arbete med att utveckla arbetsgivarvarumärket, nämnderna som
rekommendation att anta handlingsplaner för kompetensförsörjningsarbetet och på
ett tydligt strukturerat sätt följa upp arbetet och insatserna.
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Yttrande

Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen från revisorerna
att regionstyrelsen och nämnderna inte tillräckligt säkerställt arbetet med personaloch kompetensförsörjningen.
Regionens revisorer lämnar rapporten och ett antal rekommendationer till
nämnderna och regionstyrelsen för yttrande. För nämnderna gäller:


”Anta och årligen följa upp strukturerade handlingsplaner för
kompetensförsörjningsarbetet i syfte att säkerställa att tillräckliga åtgärder
vidtas för en tillfredställande personal- och kompetensförsörjning på kort
och lång sikt. Vidare bör regionstyrelsen och nämnderna upprätta en tydlig
struktur för uppföljning av personal- och kompetensförsörjningsarbetet.”

Teknikförvaltningen upprättar årligen en kompetensförsörjningsplan som sträcker sig
över flera år. Planen uppdateras årligen och antas av Tekniska nämnden. Innehållet i
planen ska redovisa kompetensförsörjningsbehov på kort och lång sikt och vilka
åtgärder som kommer att vidtas för att säkerställa behovet. I samband med
årsredovisningen sker uppföljning av planen och efter analys fastställs också vilka
åtgärder som behöver vidtas för nästkommande planeringsperiod.
Enligt överenskommelse i det strategiska HR-nätverket där samtliga förvaltningars
HR-chefer och strateger finns representerade, kommer strukturen för uppföljning att
diskuteras i gruppen och ev ytterligare förtydligas. Syftet är en gemensam modell och
struktur för uppföljningen som skall vara densamma för alla förvaltningar.


”Utveckla processen för avslutningssamtal och säkerställa att samtliga
medarbetare som avslutar sin anställning erbjuds ett sådant samtal och att
värdefull information dokumenteras, analyseras och tillvaratas i
utvecklingsarbetet av personal- och kompetensförsörjningen.”

Enligt nuvarande anvisningar finns en rutin för avslutningssamtal. Det finns ett antal
frågeställningar som tas upp i samtal mellan chef och medarbetaren.
Teknikförvaltningens ledningsgrupp har beslutat att resultat från avgångssamtalen
ska lämnas in till och sammanställas av förvaltningens HR-funktion för att kunna dra
slutsatser om ev strukturella förändrings-/utvecklingsbehov föreligger.
Därutöver ges alla digitalt, i samband med avslutet, en blankett med ett antal frågor
som rör avslutet. Resultatet från detta kan sammanställas på både förvaltnings- och
övergripande regionnivå. Då dessa frågor började ställas under 2017 har ännu inte
tillräckligt med underlag inkommit så att slutsatser och analys kunnat påbörjas.
Regionens strategiska nätverk för HR-chefer m fl har också diskuterat att kartlägga
processen ”När medarbetare slutar” och vid behov utveckla delar av den.
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Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC genomfört
en granskning av regionens arbete med personal- och kompetensförsörjning.
Granskningens syfte har varit att bedöma om regionstyrelsen och nämnderna har
säkerställt att arbetet är tillfredsställande.
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och revisionsfråga är
att regionstyrelsen och nämnderna inte säkerställt att arbetet med personal- och
kompetensförsörjningen är tillräckligt tillfredsställande.
Granskningen visar att det vid granskningstillfället inte fanns någon politiskt beslutad eller fastställd strategi för hur regionen ska säkerställa kompetensförsörjning på
kort eller lång sikt. I samband med sakgranskningen framkommer dock att regionfullmäktige har beslutat om att anta den regiongemensamma strategiska kompetensförsörjningsplan som regionstyrelseförvaltningen arbetat fram under året. Beslutet fattades av regionfullmäktige 2017-09-25. Vi har inom ramen för denna
granskning inte tagit del av den slutgiltiga versionen, men vi ser det positivt att planen nu är antagen.
Vår bedömning är att det finns ett fortsatt behov av strategiskt arbete för att säkerställa samsyn i personal- och kompetensförsörjningsfrågor inom regionen. Det
finns inte någon övergripande kartläggning och analys av personal- eller kompetensförsörjningsbehovet inom de större yrkeskategorierna som grundar sig på personalomsättning, befolkningsprognos eller demografisk utveckling. Beräkning av
kommande pensionsavgångar görs dock på respektive förvaltning, även om aktualiteten i beräkningarna varierar.
Regionfullmäktige har i regionens budget fastställt ett prioriterat målområde avseende kompetensförsörjning. Målet adresseras till samtliga nämnder. Granskningen
visar att nämnderna har brutit ned målet i förvaltningsspecifika genomförandeplaner, men att det finns variationer i hur långt de olika verksamheterna kommit i sitt
kompetensförsörjningsarbete.
Med anledning av att tillgången till personal och kompetens skiljer sig mellan regionens verksamheter är det särskilt viktigt att kompetensförsörjningsåtgärder utformas med hänsyn till verksamheternas skilda förutsättningar och behov. Det är
dock viktigt att det finns en samsyn och samordning kring de strategiska och övergripande frågorna i personal- och kompetensförsörjningsarbetet. Därför ser vi positivt på att det bedrivs ett arbete med att öka samordningen och samsynen kring personal- och kompetensförsörjningsarbetet inom regionen. Den regiongemensamma
strategiska kompetensförsörjningsplanen kan styra riktningen för det strategiska
arbetet, medan förvaltningarna och verksamheterna har sina specifika handlingsplaner som tar sin grund i den regiongemensamma planen. De specifika kompetensförsörjningsplaner som i dagsläget finns upprättade för respektive förvaltning
skiljer sig åt i innehåll och aktualitet. Planerna används i begränsad utsträckning
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som styrmedel för att säkra kompetensbehovet inom förvaltningarna. Det finns exempel på hur de olika verksamheterna hanterar kompetensförsörjningsutmaningarna, men regionstyrelsen och nämnderna har inte upprättat en tydlig struktur för
att följa upp om de insatser som genomförs är tillräckliga för att säkra det kortsiktiga och långsiktiga personal- och kompetensbehovet.
Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till regionstyrelsen:


Stärk det strategiska kompetensförsörjningsarbetet genom att säkerställa att
den strategiska plan för kompetensförsörjning 2017-2021 som regionfullmäktige antagit implementeras fullt ut i verksamheterna.



Fortsätt det pågående arbetet med arbetsgivarvarumärket och att vara en attraktiv arbetsgivare genom att fokusera på insatser för ökad samsyn kring
vad regionen vill förmedla som arbetsgivare, samt genom att ta fram ett attraktivt regiongemensamt arbetserbjudande.

Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till regionstyrelsen och nämnderna:


Anta och årligen följa upp strukturerade handlingsplaner för kompetensförsörjningsarbetet i syfte att säkerställa att tillräckliga åtgärder vidtas för en
tillfredställande personal- och kompetensförsörjning på kort och lång sikt.
Vidare bör regionstyrelsen och nämnderna upprätta en tydlig struktur för
uppföljning av personal- och kompetensförsörjningsarbetet.



Utveckla processen för avslutningssamtal och säkerställa att samtliga medarbetare som avslutar sin anställning erbjuds ett sådant samtal och att värdefull information dokumenteras, analyseras och tillvaratas i utvecklingsarbetet av personal- och kompetensförsörjningen.
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1.

Inledning

1.1.

Bakgrund

Under de senaste åren har chefs- och personalförsörjningsfrågan blivit allt mer aktuell bland kommuner, landsting och regioner i Sverige. I Konjunkturinstitutets
rapport Kommunbarometern våren 2016 går det till exempel att utläsa att det råder
personalbrist i 8 av 10 primärkommuner. Lärare, socialsekreterare och vårdpersonal är vanliga yrkesgrupper där bristen tilltar. Till exempel varnade Lärarförbundet
och SCB under våren 2015 att 65 000 lärare kommer saknas år 2025.
Region Gotland är Gotlands största arbetsgivare. Regionens verksamheter är arbetskraftsintensiva och personalkostnaderna för Region Gotland utgör 58 procent
av verksamhetens kostnader (exklusive avskrivningar och jämförelsestörande kostnader). I årsredovisningen 2015 anges att Region Gotland idag och i framtiden är
beroende av en säkrad kompetensförsörjning för att klara av att leverera tjänster
med kvalitet till medborgare och brukare. Detta kommer ställa höga krav på ett väl
utvecklat personalstrategiskt arbete integrerat med övrig verksamhetsplanering,
utveckling och uppföljning. I årsredovisningen 2015 anges vidare att rekrytering av
chefer på alla nivåer är fortsatt svårt.
Regionens revisorer har i sin risk- och väsentlighetsanalys funnit skäl att genomföra en granskning av regionens personal- och kompetensförsörjning. PwC har fått i
uppdrag att genomföra granskningen. År 2015 genomfördes en granskning av regionens arbete när det gäller kompetensförsörjning av chefer. Denna granskning
följer till delar upp de rekommendationer som lämnades då. Rekommendationerna
från tidigare granskning framgår av bilaga 1.

1.2.

Revisionsfråga

Granskningen syftar till att besvara revisionsfrågan:
Säkerställer regionstyrelsen och nämnderna en tillfredsställande personal- och
kompetensförsörjning?

1.2.1.

Kontrollmål

För att besvara revisionsfrågan har följande sju kontrollmål formulerats:
1. Det finns en av regionstyrelsen fastställd strategi/styrdokument för regionens kortsiktiga och långsiktiga personal- och kompetensförsörjning
som är känd i organisationen.
2. Det bedrivs ett strategiskt arbete med regionens arbetsgivarvarumärke.
3. Det finns dokument och analyser som tydliggör det framtida personaloch kompetensförsörjningsbehovet.
4. Nämnderna bedriver ett aktivt arbete för att säkra personal- och kompetensförsörjningen på kort och lång sikt.
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5. Det genomförs medarbetarundersökningar för att undersöka och ta till
vara på medarbetarnas åsikter, synpunkter och idéer.
6. Avslutningssamtal genomförs när anställda avslutar sin anställning och
dessa samtal sammanställs i syfte att få en bättre kunskap om varför anställda väljer att lämna sin anställning.
7. Samtliga chefer inom regionen har aktuella ledarkontrakt som skapar en
tydlighet i chefsuppdraget och vad som förväntas av cheferna.
Revisionskriterierna i denna granskning utgörs av lokalt styrande dokument och
jämförbar praxis kopplat till personal- och kompetensförsörjning. Med revisionskriterier avses de bedömningsgrunder som bildar underlag för revisorernas analyser,
slutsatser och bedömningar. Kontrollmålen bedöms på en tregradig skala: ej uppfyllt, delvis uppfyllt eller uppfyllt. Bedömningen av kontrollmålen ligger till grund
för den sammanfattande bedömningen och svaret på revisionsfrågan.

1.3.

Avgränsning

Granskningen avgränsas till att omfatta regionstyrelsens och samtliga nämnders
personal- och kompetensförsörjningsarbete med undantag för valnämnden, patientnämnden och överförmyndarnämnden. Kultur- och fritidsnämnden berörs inte
av granskningen då det vid tidpunkten för granskningens genomförande pågår en
utredning om nämndens framtid.

1.4.

Revisionsmetod

Granskningen har genomförts genom dokumentstudier, enkät och intervjuer. Dokumentförteckning framgår av bilaga 2. Enkäten gick ut till Region Gotlands samtliga chefer. Totalt bevarade 177 chefer enkäten, vilket ger en svarsfrekvens på 71
procent. Bortfallet kan till del förklaras av tjänstlediga, föräldralediga eller semesterlediga chefer. Enkätfrågorna återfinns i bilaga 3.
Inom ramen för granskningen har intervjuer genomförts på både regionövergripandenivå och på förvaltningsnivå. Förteckning över intervjuade personer framgår av
bilaga 4.
De intervjuade har givits möjlighet att sakgranska innehållet i rapporten.
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2.

Granskningsresultat

2.1.

Organisation och styrning

2.1.1.

Ansvarsfördelning för regionens personal- och kompetensförsörjning

I Region Gotland har regionstyrelsen enligt reglemente det övergripande ansvaret
för regionens personalpolitik. Regionstyrelsen är även anställningsmyndighet1 för
samtliga av regionens förvaltningschefer och personal vid den egna förvaltningen.
Regionstyrelsens arbetsutskott ansvarar för beredning av personalärenden till styrelsen. Därefter utgör respektive nämnd inom regionen enskilda anställningsmyndigheter för personal i underordnad förvaltning. Reglementen framhåller att nämnderna var och en ska verka för att medarbetare inom sitt ansvarsområde genomgår
fortbildning och ges andra möjligheter till kompetensutveckling.
Det operativa arbetet med personal- och kompetensförsörjning hanteras på övergripande nivå av avdelningen för HR inom regionsstyrelseförvaltningen. Avdelningen för HR har sedan årsskiftet2 det samordnande ansvaret för personalpolitik, kompetensförsörjning och arbetsgivarvarumärke under ledning av regionens HRdirektör. Avdelningen är indelad i enheterna HR-stöd samt lön. HR-stöd omfattas
av 13 HR-specialister och utgörs av tre team varav ett för kompetensförsörjning. Det
finns även två administratörer inom enheten HR-stöd. Enheten ska fungera som
centralt stöd till samtliga förvaltningar gällande personalfrågor. I syfte att underlätta tillgänglighet gentemot förvaltningarna har även en supportfunktion inrättats.
Sedan årsskiftet 2016/2017 har den centrala HR-organisationen förändrats från att
ha varit en köp- och säljorganisation till att numera vara anslagsfinansierade. HRdirektören lyfter fram att den centrala HR-organisationen numera arbetar mer proaktivt, med köp- och säljorganisationen väntade HR-funktionen inom beställningar
från förvaltningarna.
Av genomförda intervjuer förstås att tidigare organisation av personalfrågor karaktäriserades av att verksamheterna genomförde personalpolitiken var för sig. Under
de senaste åren har nämnderna noterat ökande utmaningar när det kommer till
chefs- och personalförsörjningen, och därmed också ett större behov av strategiskt
kompetensförsörjningsarbete. Ett mål med den nya ansvarsfördelningen är att
stärka samordningen av personal- och kompetensförsörjningsfrågor som är gemensamma för regionen.
Bland annat genom att enheten HR-stöd frigör resurser till den lokala HRfunktionen att inriktas mot mer strategiskt arbete med förvaltningsspecifika perDet är anställningsmyndigheten som har det primära personalansvaret, till exempel avseende anställning, arbetsmiljö, medbestämmande och diskrimineringsfrågor.
2 Regionstyrelseförvaltningen står under direkt ledning av regionstyrelsen och inrättades vid
årsskiftet 2016/2017 genom en sammanslagning av det före detta ledningskontoret och serviceförvaltningens verksamheter.
1
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sonalförsörjningsfrågor samtidigt som ett tydligare samordningsansvar underlättar
en enhetlig utveckling. Den lokala HR-funktionen ska även fungera som en brygga
mellan de centrala personalfunktionerna och övriga verksamheter.
Sammansättningen av den lokala HR-funktionen varierar mellan förvaltningarna,
men består i huvudsak av en HR-chef. Även uppdraget för den lokala HRfunktionen skiljer sig åt i de olika förvaltningarna, men av intervjuerna framgår att
den huvudsakliga uppgiften består av strategiskt arbete nära förvaltningsledningen
gällande personalfrågor. Enligt HR-direktören pågår ett arbete med att tydliggöra
och likställa uppdraget för förvaltningarnas lokala HR-funktion, bland annat i syfte
att tydliggöra gränsdragningen mellan det lokala och centrala HR-stödet.

2.1.2.

HR-närverk för intern samverkan

Det finns ett HR-nätverk inom regionen som arbetar med strategiska frågor inom
HR-området. Nätverket utgörs av HR-direktören, HR-strateger samt representanter
från förvaltningarnas HR-funktion. Nätverket sammanträder månadsvis. Under år
2017 har träffarna främst inriktas mot att ta fram, genomföra och följa upp aktiviteter inom ramen för det regiongemensamma kompetensförsörjningsarbetet. HRnätverket beskrivs underlätta och stärka det proaktiva kompetensförsörjningsarbetet, men bidrar även till en samsyn kring frågorna och strategierna framåt. Eftersom personalfrågor har en väsentlig koppling till andra verksamheter kan andra
relevanta funktioner involveras i diskussionerna, till exempel ekonomifunktionen.
De intervjuade beskriver att HR-nätverket fungerar väl. Nätverket beskrivs vara
nödvändigt för en sammanhållen koncernstyrning samtidigt det möjliggör att kunskap om förvaltningarnas behov och arbetssätt rörande personalförsörjningsfrågor
sprids.

2.1.3.

Strategisk kompetensförsörjningsplan för Region Gotland
2017-2021

Under granskningens genomförande pågick ett arbete med att ta fram en regiongemensam strategisk kompkompetensförsörjningsplan. Det var främst HR-direktör
tillsammans med HR-strateg som arbetade fram planen. Under arbetets gång fanns
även en dialog med HR-nätverket. Den regiongemensamma kompetensförsörjningsplanen beslutades av regionfullmäktige i september 2017 (2017-09-25 § 119)
och avser bidra till en tydlig styrning och riktning för regionens samlade kompetensförsörjningsarbete. Syftet med den strategiska kompetensförsörjningsplanen är
att klargöra gemensamma strategier för att säkra kompetensbehovet på kort och
lång sikt. Planen gäller för år 2017-2021. I beslutet som fattades av regionfullmäktige anges även att förvaltningarnas specifika kompetensförsörjningsplaner ska
kopplas till den strategiska planen.
Vi har inom ramen för denna granskning inte tagit del av den slutgiltiga planen,
däremot har vi tagit del av ett arbetsutkast. I utkastet till den strategiska kompetensförsörjningsplanen har en kompetensförsörjningsprocess utformats i fem delmoment. Processen ska ligga till grund för det gemensamma arbetet. Processen
sammanfattas i figur 1 på nästa sida.
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Figur 1. Kompetensförsörjningsprocess
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Övergripande strategier har formulerats till respektive delmoment. Tanken är att
varje förvaltning ska kunna utveckla och genomföra aktiviteter kopplade till de
övergripande strategierna efter de verksamhetsspecifika behoven.
Under de intervjuer med chefer på förvaltningsnivå som genomfördes framkommer
att det finns olika åsikter om en gemensam strategisk kompetensförsörjningsplan
som del i regionens personal- och kompetensförsörjningsarbete.3 En del anser att
en sådan plan visserligen bör hållas generell, men att den ändå kan fungera som
styrinstrument eftersom liknande utmaningar råder på flera arbetsplatser. Andra
att kompetensbehoven skiljer sig så pass mycket mellan de olika förvaltningarna att
en gemensam kompetensförsörjningsplan inte blir ett tillämpligt styrmedel för
verksamheten.

2.2.

Nämndernas personal- och kompetensförsörjningsarbete

2.2.1.

Målstyrning och uppföljning

I juni 2016 beslutade regionfullmäktige om en ny styrmodell för regionen. Den nya
styrmodellen bygger på ett gemensamt styrkort för koncernen där regionfullmäktige
fastställer olika målområden utifrån regionens långsiktiga vision. För perioden
2016-2019 har fullmäktige beslutat att medarbetare är ett prioriterat målområde.4
Till målområdet finns prioriterade mål med indikatorer som avser kompetensförsörjning. En sammanställning av målområdet och prioriterade målen finns i figur 2.
Regionstyrelsen har samordningsansvar för fullmäktigemål, men de adresseras till
samtliga nämnder. Det innebär att samtliga nämnder förväntas bidra till måluppfyllelsen genom att via sina respektive verksamhetsplaner bryta ned målen till genomförandeplaner och aktiviteter.
Figur 2: Prioriterade mål inom målområdet medarbetare
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Notera att intervjuerna genomfördes innan planen blev antagen av fullmäktige.
Av beskrivning till målområdet beskrivs att engagerade medarbetare är avgörande för att
nå resultat och vara en attraktiv arbetsgivare som klarar framtidens kompetensförsörjning.

3

4
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Av intervjuerna framgår att samtliga verksamheter arbetar med regionfullmäktiges
prioriterade målområde och mål, men i varierade utsträckning och på olika sätt.
Denna bild bekräftas av att förvaltningarnas respektive verksamhetsplaner innehåller nedbrutna mål avseende kompetensförsörjning, även om det saknas en enhetlig
struktur.
Intervjuer med förvaltningschefer och HR-chefer visar att det upplevs som positivt
att det finns utrymme för verksamheterna att själva välja hur de ska arbeta med
kompetensförsörjning. Detta eftersom verksamheternas utmaningar och behov ser
olika ut. Däremot anses det viktigt att regionfullmäktiges mål och indikatorer tolkas
på ett likartat sätt. Ett led i detta arbete är koncernledningsgruppen5 som har till
uppgift att få hela organisationen att arbeta efter regionfullmäktiges antagna mål.
Koncernledningsgruppen arbetar efter ett dokument benämnt ”Koncernledningens
prioriterade områden 2017”. Under år 2017 har kompetensförsörjning varit ett prioriterat område (där bland annat ledarskap, lönebildning, rekryteringsutmaningar,
organisationskultur och arbetsmiljö/sjuktal ingått). Istället för att direkt rikta kompetensförsörjningsarbetet mot de fyra mål som fullmäktige bestämt avseende kompetensförsörjning har koncernledningsgruppens arbete utgått från gemensamma
utvecklingsområden vad gäller lönebildning, arbetsmiljö, rekrytering, ledarskap och
organisationskultur med aktiviteter som ska leda till en bättre personal- och kompetensförsörjning för regionen.
Uppföljning av fullmäktiges prioriterade mål sker i samband med delårs- och årsbokslut, både inom respektive nämnd och på övergripande regionnivå, och inkluderar utfall av utvalda indikatorer. Indikatorernas värden kopplade till målen för
kompetensförsörjningsarbetet erhålls i huvudsak genom medarbetarundersökningar. Under år 2016 genomfördes ingen medarbetarundersökning, vilket innebär att
det saknas uppgifter till uppföljningen av tre av de fyra prioriterade målen.
Eftersom uppföljningen av verksamheternas kompetensförsörjningsarbete inte ingått i nämndernas ordinarie verksamhetsuppföljning har det inte heller funnits en
struktur för hur återrapportering av det kvalitativa kompetensförsörjningsarbetet
ska se ut. Under intervjuer framkommer att nämnderna generellt sett är intresserade av personalfrågor och att det löpande informeras om exempelvis sjukfrånvaro
och arbetsmiljö, men att det inte sker någon strukturerad uppföljning av genomförda aktiviteter kopplade till kompetensförsörjningsarbetet. HR-direktören lyfter
dock fram att den centrala HR-funktionen, i samband med årsbokslutet, frågar förvaltningarna ifall de har en egen kompetensförsörjningsplan och vilka aktiviteter
som genomförts inom området. Denna uppföljning beskrivs vara mer kvantitativ,
snarare än kvalitativ.

2.2.2.

Handlingsplan för lönebildning

Lönebildningsstrategier framhålls av de intervjuade som en betydande faktor i
kompetensförsörjningsarbetet. Intervjuade lyfter också att Region Gotlands lönenivåer, och löneutveckling, inte är i linje med rikets nationella lönenivåer eller löneutKoncernledningsgruppen leds av regiondirektören och består av förvaltningarnas respektive förvaltningschef, HR-direktör, kommunikationsdirektör, ekonomidirektör, kvalitetsoch digitaliseringsdirektör samt näringslivsdirektör.
5
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veckling. Enligt de intervjuade märks detta bland annat genom svårigheterna med
att kunna rekrytera och behålla medarbetare inom konkurrensutsatta yrkeskategorier.
För att komma till rätta med regionens löneläge och till delar icke konkurrenskraftiga löner har regionstyrelsen beslutat6 om en om en handlingsplan för lönebildning
inklusive handlingsplan för jämställda löner 2017-2019. Regionstyrelsen gör bedömningen att de åtgärder som föreslås i handlingsplanen är nödvändiga för att
Region Gotland ska kunna rekrytera och behålla medarbetare för att klara kompetensförsörjningen. Åtgärderna avser bland annat att årligen avsätta en summa för
ökat löneutrymme utöver ordinarie lönekostnader för att kunna rekrytera bristyrken. Det ökade löneutrymmet är tänkt att bidra till att såväl hela yrkesgrupper som
enskilda funktioners löner ska kunna höjas i syfte att öka attraktiviteten för Region
Gotland som arbetsgivare. Socialsekreterare är ett exempel på en yrkesgrupp vars
löner har diskuterats och höjts i detta syfte.

2.2.3.

Medarbetarkontrakt

I Region Gotland ska samtliga medarbetare ha ett medarbetarkontrakt med tillhörande individuell kompetensutvecklingsplan som ska upprättas och regelbundet
följas upp av närmsta chef. Syftet med medarbetarkontraketen är att tydliggöra det
enskilda uppdraget och knyta samman det förvaltningsövergripande uppdraget.
Den individuella kompetensutvecklingsplanen förväntas säkerställa att medarbetaren får den hjälp den behöver för att klara sitt uppdrag.
Under intervjuer med chefer på de respektive förvaltningarna framkommer att det
finns utvecklingspotential kopplade till medarbetarkontrakt. Framför allt eftersom
flera medarbetare saknar aktuella kontrakt och individuella kompetensutvecklingsplaner. De individuella kompetensutvecklingsplanerna uppges av flera chefer vara
en viktig del att skapa engagemang hos medarbetare, bland annat genom att synliggöra karriärvägar. När detta saknas påverkas kompetensförsörjningsarbetet negativt.

2.3.

Analys av framtida personal- och kompetensbehov

Överlag menar de som intervjuats att kartläggning och analys av befintligt och
framtida personal- och kompetensbehov inte sker strukturerat och samordnat inom
regionen eller på förvaltningen.
Av intervjuerna framgår att många chefer i verksamheterna har god kännedom om
vilka kompetenser som finns och kommer behövas framåt i den specifika verksamheten, men att denna kunskap inte formaliseras i systematiska och dokumenterade
kartläggningar och analyser. Vidare framkommer synpunkter på att det är svårt att
värdera hur personalförändringar utöver pensionsavgångar kommer att påverka det
framtida kompetensbehovet. Sjukskrivning, föräldraledighet och byte av arbetsplats
nämns som exempel på oförutsedda händelser som är svåra att kalkylera för. I
sammanhanget lyfts att det inte är tillräckligt att endast kartlägga antalet tjänster
Regionstyrelsen 2016-06-02 § 119. Ett nytt beslut om lönemedel som åtgärd för jämställdhet och bristyrken togs av regionstyrelsen (2017-05-30 § 132).
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utan att ytterligare analysverktyg krävs för att även kartlägga kompetens. Till exempel har en senior medarbetare större erfarenhet och kunskap än en nyutexaminerad
medarbetare, vilket är viktigt att beakta. Genom kompetenskartläggning ökar möjligheterna till kompetensväxling och samnyttjande av personella resurser.

2.3.1.

Regionstyrelseförvaltningen

Regionstyrelseförvaltningen ansvarar för strategisk planering och ärendeberedning,
regional utveckling, koncernstyrning och koncernsamordning samt internt stöd och
service till regionens övriga förvaltningar. Vid en mätning i februari år 2017 arbetade 577 medarbetare, varav 542 tillsvidareanställda, i förvaltningen.
Regionsstyrelseförvaltningen har upprättat en kompetensförsörjningsplan för åren
2017-2021 i syfte att säkerställa tillräcklig kompetens för verksamheten. Planen
inkluderar ett avsnitt om det framtida rekryteringsbehovet vad gäller chefer och
medarbetare, givet förväntade pensionsavgångar. Erfarna IT-specialister, upphandlare, HR-konsulter samt handläggare till överförmyndarnämndens kansli har identifierats som svårrekryterade yrkesgrupper med anledning av hög konkurrens, få
kvalificerade sökanden och svårigheter att möta lönekrav.
Regionsstyrelseförvaltningens kompetensförsörjningsplan infattar en handlingsplan som är utformad kring strategier med aktiviteter för kompetensförsörjningsarbetet. Exempel på aktiviteter är att erbjuda praktikplatser för grundskole- och gymnasieelever samt för personer i behov av arbetsmarknadsinsatser, definiera vad karriärsutveckling kan innebära för olika befattningar samt prioritera svårrekryterade
grupper i kommande lönerevision. Genomförd enkätundersökning visar dock att
majoriteten av chefsrespondenterna endast till viss del upplever att det bedrivs ett
strategiskt arbete med att säkra en tillräcklig personal- och kompetensförsörjning
inom sin verksamhet på lång sikt. Intervjuad HR-direktör påtalar att kompetensförsörjningsplanen nyligen är framtagen och därmed inte fullt ut implementerad i
verksamheten.

2.3.2.

Teknikförvaltningen

Teknikförvaltningen utför tjänster inom det kommunaltekniska området och utgörs
av drygt 300 anställda. Under intervjuer med chefer inom teknikförvaltningen
framkommer att det finns allt större utmaningar i att rekrytera chefer, högskoleutbildade ingenjörer och specialinriktade tekniker till verksamheten. Antalet sjukskrivningar har ökat och under delar av år 2016 och 2017 fanns vakanta avdelningsoch enhetstjänster. En konsekvens av detta är att verksamheten inte genomförts i
önskad utsträckning. Även HR-chefen vid förvaltningen lyfter fram att projekt försenas på grund av personalbristen, särskilt inom VA-området.
En anledning till rekryteringsutmaningarna uppges vara det konjunkturella läget på
Gotland som medför att konkurrensen om kvalificerad personal ökar bland arbetsgivarna. Det svårrekryterade läget innebär att externa konsulter hyrs in för att bedriva delar av verksamheten. Enligt intervjuade chefer är extern arbetskraft inte en
optimal lösning eftersom det vanligtvis leder till ökade personalkostnader samtidigt
som det blir svårare att upprätthålla kontinuiteten i organisationen och verksamheten.
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Enligt teknikförvaltningens intervjuade chefer finns det en kännedom om den förvaltningsspecifika kompetensförsörjningsplanen. Den senaste planen blev klar i
februari år 2017 och sträcker sig till år 2023. Planen kartlägger och beskriver det
framtida personal- och kompetensförsörjningsbehovet givet pensionsavgångar vid
65 års ålder och personalomsättning. Det framgår att den sammanlagda bilden av
pensionsavgångar och personalrörlighet visar att förvaltningen kommer att behöva
ersätta ett stort antal medarbetare inom redan idag svårrekryterade grupper. Däremot har det inte upprättas någon övergripande handlingsplan för hur personaloch kompetensutmaningarna ska hanteras.
Av intervjuer framgår däremot att flera aktiviteter pågår för att säkra kompetensförsörjningen. Bland annat har förvaltningen varit del i framtagandet av en yrkeshögskoleutbildning inom drift- och underhållsteknik i syfte att underlätta för teknisk utbildning på Gotland. Vidare erbjuds terminsvisa praktikplatser till personer
med gymnasieexamen i syfte att motivera till vidareutbildning inom teknikområdet.

2.3.3.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Samhällsbyggnadsförvaltningen arbetar med livsmiljö och består av ca 140 medarbetare. Representanter från samhällsbyggnadsförvaltningen beskriver under intervjuer den nuvarande personalsituationen som ansträngd och att det finns vakanta
tjänster. Det gäller bland annat miljöinspektörer och bygglovshandläggare, vilket
bland annat innebär påfrestningar att hantera bygglovsärenden inom lagstadgad
tid. Utmaningarna förklaras delvis av svårigheter att attrahera personer med rätt
kvalifikationer liksom att få personal att stanna kvar inom förvaltningen.
Samhällsbyggnadens kompetensförsörjningsplan upprättades år 2012 och har inte
uppdaterats sedan dess. Det finns inte någon sammanställning av kartläggning och
analys av befintligt eller framtida kompetensbehov. Detta arbete har fått stå tillbaka
med anledning av att omorganisationer och chefsbyten krävt att andra arbetsuppgifter prioriterats. Till exempel har förvaltningen satsat resurser för förbättrad arbetsmiljö och sett över möjligheter till chefsstöd.

2.3.4.

Socialförvaltningen

Socialförvaltningen utgörs av drygt 1 950 medarbetare och har verksamheter inom
äldreomsorg, omsorg för personer med funktionsnedsättning, individ- och familjeomsorg och hemsjukvård. Under intervjuer beskrivs att sjuksköterskor, fysioterapeuter och socionomer är särskilt svårrekryterade grupper. Under de senaste åren
har sjukskrivningar ökat, både sett till antal och längd och uppgår till de högsta i
regionen. För att klara av att bedriva verksamheten har förvaltningen i ökande utsträckning tagit hjälp av extern personal/konsulter.
Förvaltningen upplever viss konkurrens med hälso- och sjukvårdsförvaltningen vad
gäller sjuksköterskor och undersköterskor. I vissa fall kan hälso- och sjukvårdsförvaltningen erbjuda bättre anställningsvillkor (t.ex. lön) än socialförvaltningen, och i
vissa fall råder det omvända förhållandet. Enligt socialdirektör och HR-chef på socialförvaltningen lyfts det fram att det pågår ett arbete för att få till en gemensam
syn kring dessa frågor för att undvika en intern konkurrens mellan förvaltningarna.
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Det upprättades en kompetensförsörjningsplan för socialförvaltningen år 2012 som
uppdaterades år 2015. I planen finns viss analys av framtida behov till följd av pensionsavgångar, men dessa uppgifter är inte helt aktuella. Det finns inte heller någon
annan dokumenterad kartläggning av det framtida personal- eller rekryteringsbehov inom förvaltningen.
Socialförvaltningen vidtar flera åtgärder för att hantera kompetensförsörjningsfrågan. Kompetensväxling för de svårrekryterade grupperna har varit prioriterat och
medarbetare har identifierat vilka delar av deras arbetsuppgifter som kan överföras
till någon annan, vilket resulterat i kravprofiler och rekrytering av annan kompetens
så som socialassistenter och undersköterskor. För att stärka kompetens för omvårdnad- och vårdpersonal uppmuntras anställda att läsa eftergymnasial utbildning
under tiden de tjänstgör med viss ekonomisk kompensation som ersättning.
Socialdirektör och HR-chef vid socialförvaltningen lyfter också fram att ett effektivt
kompetensförsörjningsarbete kräver rimliga ekonomiska förutsättningar. Att ha
rimliga ekonomiska förutsättningar menar de har en stor påverkan på möjligheten
att nå målen i kompetensförsörjningsplanerna.

2.3.5.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen ansvarar för grund- och gymnasial utbildning samt vuxenutbildning och förskoleverksamhet. Förvaltningen har ca 1 900
anställda. Flera yrkesgrupper beskrivs som svårrekryterade. Förskolelärare, olika
kategorier av grundskollärare, lärare i fritidshem och elevhälsopersonal nämns som
exempel.
Utbildning- och arbetslivsförvaltningens kompetensförsörjningsplan för åren 2017 2020 innehåller analysavsnitt om framtida personal- och kompetensbehov per yrkeskategori. Analyserna grundas på förväntade pensionsavgångar, behöriga lärare,
ämnesbehörighet och särskilt svårrekryterade grupper och sträcker sig till år 2029.
Analyserna tar hänsyn till befolkningsprognoser. Det konstateras att förvaltningen
står inför utmaningar att rekrytera legitimerad personal och annan kvalificerad personal till merparten av de olika verksamhetsområdena, särskilt eftersom lärare och
annan pedagogisk personal är nationella bristyrken.
Kompetensförsörjningsplanen beskriver fortsatta inriktningar för hur kompetensförsörjningsfrågan ska hanteras. Bland annat genom att nyttja statliga stimulansmedel, strategisk lönebildning, öka kompetensväxlingsarbetet och tillsätta kompletterande yrkesroller samt stärka intern och extern samverkan.
Under intervjuer lyfts att samarbetet med Campus Gotland, som är en del av Uppsala universitet, är en viktig del i kompetensförsörjningsarbetet för att öka den kvalificerade arbetskraften på Gotland. Förvaltningen har löpande dialog med företrädare för Campus Gotland i syfte att tydliggöra behovet av olika lärarutbildningar
förlagda på ön. Idag finns förskoleprogrammet och grundskoleprogrammet upp till
årskurs 6. Under år 2016 utvecklades samarbetet till att omfatta så kallade partnerskolor. Genom att utse vissa skolor till partnerskolor underlättas möjligheter att få
forskare till regionen, med förhoppningen att minska tröskeln till akademiska studier inom utbildningsområdet på Gotland.
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2.3.6.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen ansvarar för offentlig finansierad sjukvård i regionen och har ca 1 300 anställda med ett 60-tal olika befattningar.
På aggregerad nivå ser förvaltningen svårigheter att rekrytera personal till verksamheten och är beroende av hyrpersonal. Det påverkar verksamheten negativt
avseende patientkontinuitet, förbättringsarbete och utvecklingsarbete. Under intervju med verksamhetschef lyfts att den påfrestande personalsituationen får konsekvenser för patientsäkerheten men att den inte riskeras på bekostnad av medarbetarnas arbetsmiljö. Arbetssituationen på vissa arbetsplatser beskrivs som tungt belastad med anledning av underbemanning. Intervjuade menar också att det inte är
något unikt för Region Gotland utan att liknande personalsituation finns inom stora
delar av rikets sjukvård.
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen har upprättat en kompetensförsörjningsplan för
åren 2016-2020. I planen analyseras det befintliga och framtida kompetensbehovet
för olika yrkesgrupper. Flera aktiviteter och moment beskrivs för att bedriva ett
strategiskt personal- och kompetensförsörjningsarbete. Exempel på aktiviteter är
ökat intag av AT-läkare, styrning av ST-utbildning, avsätta budgetmedel för studielön i syfte att kompetensutveckla sjuksköterskor samt arbetsmiljöförbättrade åtgärder. Utifrån intervju med HR-chef beskrivs att kompetensförsörjningsplanen inte
används strategiskt i verksamheterna utan främst kartlägger förvaltningens personalbehov.

2.4.

Region Gotlands arbetsgivarvarumärke

I intervjuerna lyfts det fram att ett strakt arbetsgivarvarumärke ses som en grundförutsättning för att vara en attraktiv arbetsgivare, och därmed även regionens
kompetensförsörjning. Arbetsgivarvarumärke handlar om hur organisationen uppfattas som arbetsgivare av potentiella, nuvarande samt tidigare anställda. Arbetsgivarvarumärket uppges vara en strategisk fråga som berör hela organisationen. Under intervjuer uppmärksammas ett behov av att stärka Region Gotlands arbetsgivarvarumärke och det strategiska arbetet kring detta. Tidigare medarbetarundersökningar har visat att cirka varannan medarbetare inte skulle rekommendera Region Gotland som arbetsgivare. I den inom granskningen genomförda enkäten ställdes en fråga hur cheferna upplever Region Gotlands arbetsgivarvarumärke i dag.
Svaren visar att cirka 25 procent anser att arbetsgivarvarumärket är starkt, medan
resten anser att det är neutralt eller svagt.
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Tabell 1. Chefers upplevelse av Region Gotlands arbetsgivarvarumärke

Hur upplever du Region Gotlands arbetsgivarvarumärke
idag?
60%

54%

50%
40%
26%

30%
20%

18%

10%

2%

0%
Starkt

Neutralt

Svagt

Vet ej/osäker

Bland förbättringsområden kopplat till arbetsgivarvarumärket framkommer bland
annat ett behov av att tydliggöra vad regionen står för som arbetsgivare. Otydlighet i
vad arbetsgivarvarumärket förmedlar medför utmaningar i att skapa och påverka
associationer till organisationen. Av genomförda intervjuer framgår viss slitning
mellan den enskilda arbetsplatsen i relation till Region Gotlands samlade arbetsgivarvarumärke. Intervjuade menar att flera anställda är stolta över sin arbetsplats,
men att de inte gärna förknippas med regionen som helhet. Det tros bland annat
bero på att det saknas gemensamma värderingar för regionens anställda att identifiera sig med. Under intervjuer framkommer att framgångsfaktorer gärna associeras
till specifika arbetsplatser medan negativa utmärkelser vanligen kopplas till Region
Gotland i stort. Denna föreställning förmodas också återspeglas utåt och att Region
Gotland har ett relativt dåligt anseende jämfört med enskilda verksamheter.
I dagsläget finns det inte någon strategisk plattform som ligger till grund för arbetet
med regionens arbetsgivarvarumärke. Enligt intervjuade finns behov av att utveckla
ett attraktivt arbetsgivareerbjudande som är regionsövergripande. Erbjudandet bör
tydliggöra vad som förenar regionen samtidigt som det kan anpassas efter verksamheternas särdrag. Det beskrivs vara viktigt dels för att bygga ett ambassadörskap
inifrån, dels för att medarbetare ska kunna uttrycka likvärdig stolthet för välfärdsjobben inom organisationen. I detta arbete betonas att arbetsgivarkommunikationen behöver ligga nära ett övergripande varumärke, även om det riktas mot olika
funktioner, yrkeskategorier och roller.
Av koncernledningsgruppens prioriterade mål för kompetensförsörjning framgår en
rad aktiviteter för ett stärkt arbetsgivarvarumärke. Bland annat genom att klargöra
regionens gemensamma värdegrund i relation till organisationskulturen. Definierade värderingar ska vara styrande för vad Region Gotland står för och vara ledstjärnan i agerande och beslutsfattande. Intervjuade beskriver att det då blir tydligare att samtliga medarbetare har ett ansvar att tillse att värderingarna efterlevs och
på så sätt bidrar till ett stärkt arbetsgivarvarumärke. Enligt HR-direktören har det
påbörjats ett arbete för att medvetengöra Region Gotland som arbetsgivare utifrån
Gotlands varumärke, bland annat genom att lyfta fram fördelarna med att arbetsplatsen är just på Gotland.
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Det finns exempel på hur de olika förvaltningarna arbetar med att synliggöra sin
arbetsplats utåt. Till exempel har ett konto på den sociala medieplattformen Instagram skapats för att visa upp dagliga sekvenser från olika arbetsplatser. Instagramkontot är ett regionövergripande stafettkonto där alla förvaltningar turas om att
visa upp sina olika verksamheter. Via mediekanalen YouTube förmedlas regelbundna filmer som synliggör enskilda arbetsplatser såväl som aktuella frågor för
regionen. Vidare deltar representanter från olika förvaltningar på mässor och arbetsmarknadsdagar. Enligt HR-direktör finns en övergripande strategi för deltagande i mässor där syftet är att förmedla en enhetlig bild av hela regionen. I en del
intervjuer lyfts dock behovet fram av en tydligare strategi för att säkerställa att insatser sker långsiktigt, ingår i ett sammanhang och förmedlar en enhetlig bild av
regionen som arbetsgivare bör utvärderas.

2.5.

Forum för medarbetarnas åsikter

Att det finns forum för medarbetarnas åsikter och att tillvarata medarbetarnas idéer
är ett sätt att skapa engagemang och få verksamheten, men även organisationen i
sig, att utvecklas och förbättras. Genomförd enkätundersökning visar att det centrala verktyget för att fånga upp medarbetares åsikter och synpunkter är genom de
årliga medarbetar- och lönesamtalen. Vidare framhålls arbetsplatsträffar som ett
viktigt forum där medarbetare ges utrymme att lämna åsikter och föra dialoger
kring olika frågor. I intervjuer framkommer även att regionen har ett samverkanssystem som på ett strukturerat sätt tar till vara på medarbetares delaktighet. Även
medarbetarsamtal lyfts fram som ett forum för att tillvara ta medarbetares åsikter.
Tidigare år har det genomförts årliga medarbetarundersökningar där syftet varit att
ta reda på hur meningsfullt, utvecklande och engagerande medarbetarna upplever
sitt arbete. Det finns en samsyn hos de intervjuade cheferna att medarbetarundersökningar är ett viktigt komplement till medarbetarsamtal och arbetsplatsträffar
eftersom svaren är anonyma. Anonymiteten uppges vara ett incitament för de anställda att våga ge uttryck för såväl positiva som mindre positiva åsikter som kan
bidra till en positiv verksamhetsutveckling, så länge det finns tillräckliga förutsättningar för cheferna att arbeta med de synpunkter som framkommer. Med anledning
av den ekonomiska situationen bortprioriterades medarbetarundersökningen under
år 2016. Vid granskningstillfället pågår upphandling av en ny leverantör för att
kunna genomföra medarbetarundersökningar framöver. Enligt HR-direktör och
HR-strateg pågår det i samband med upphandlingen en diskussion kring upplägget
och utformningen av medarbetarundersökningen. En ny medarbetarundersökning
planeras att genomföras i november 2017 enligt HR-direktören.
Det tidigare upplägget innebar att varje förvaltning tog fram en handlingsplan utifrån medarbetarenkätens resultat. Handlingsplanen i sig beskrivs som positiv men
att det inte fanns tillräckliga förutsättningar att förverkliga och följa upp handlingsplanen innan nästa medarbetarundersökning skulle genomföras. På en förvaltning
beskrivs att påföljden blev tilltagande missnöje med anledning av att medarbetare
uppfattade att deras åsikter inte togs på allvar. Detta intryck delas delvis av chefer
inom andra förvaltningar som också menar att mandatet för personalpolitik i huvudsak hanteras på höge nivåer och att långa beslutsvägar hämmar handlingskraft
utifrån medarbetarundersöknings resultat.
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En förvaltning lyfter i intervju att en god idé vore att framgent införa mindre omfattande medarbetarundersökningar mer frekvent. Till exempel kan det handla om ett
mindre antal frågor som endast rör den specifika arbetsplatsen där enhetschefer har
bättre möjlighet att självständigt vidta och följa upp åtgärder utifrån resultaten.
Under år 2016 har en psykosocial skyddsrond utifrån strukturerade frågor utförts
vid alla arbetsplatser inom Region Gotland. Arbetsmiljö, arbetsbelastning och samverkan var exempel på frågor som diskuterades.

2.6.

Avslutningssamtal

En arbetstagare som är på väg att sluta sin anställning har ofta värdefull insikt kring
vad som fungerat bra och mindre bra i verksamheten. Ett sätt att få kunskap om
detta är genom avslutningssamtal, det vill säga ett samtal mellan arbetsgivare och
arbetstagare i samband med att anställningen avslutas. Avslutningssamtal kan till
exempel hållas vid pensionsavgång eller vid byte av arbetsplats eller arbetsgivare.
I Region Gotland finns en rutin7 som innebär att närmsta chef eller arbetsledare ska
genomföra avslutningssamtal och dokumentera dessa. I samband med samtalet ska
berörd medarbetare erhålla tjänstgöringsintyg. Av rutinen framgår att syftet med
avslutningssamtal är att ge chef/arbetsledare information om hur medarbetaren
upplevt arbetsplatsen och att såväl positiva som negativa omdömen är viktiga för
möjligheter till förbättrad arbetsmiljö. I personalhanboken finns förslag på innehåll
och frågeställningar att utgå från under samtalen.
Genomförd enkätundersökning tyder på att kännedom om att avslutningssamtal
ska utföras och dokumenteras är relativt låg. Var femte respondent uppger att det är
upp till varje chef att avgöra om huruvida ett sådant samtal ska hållas och ytterligare en femtedel är osäkra på om det är uttalat att avslutningssamtal ska genomföras eller ej. Enkätresultaten visar dock att Region Gotlands chefer oftast håller avslutningssamtal när en medarbetare avslutar anställning, men att det finns variationer i de olika förvaltningarna. En sammanställning av resultatet finns i tabell 2.8
Tabell 2. Enkätresultat avseende genomförande av avslutningssamtal
Alltid

Oftast

Regionstyrelseförvaltningen

58 %

32 %

5%

5%

0%

Teknikförvaltningen

78 %

17 %

0%

0%

6%

Samhällsbyggnadsförvaltningen

50 %

33 %

17 %

0%

0%

Socialförvaltningen

45 %

31 %

10 %

8%

6%

41 %

56 %

0%

0%

3%

50 %

35 %

7%

8%

0%

Utbildning- och arbetslivsförvaltningen
Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

Ibland Sällan Aldrig

Personalhandboken, avsnitt 5.5 Avgångssamtal.
Enkätfråga: ”Jag genomför eller säkerställer att någon annan genomför ett avslutningssamtal när någon i min personal avslutar sin anställning eller går i pension.”
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Det har arbetats fram en avslutningsenkät som samlar in synpunkter på aggregerad
nivå som började användas sommaren 2017, se mer i avsnitt 2.6.7.

2.6.1.

Regionstyrelseförvaltningen

Majoriteten (90 %) av regionstyrelseförvaltningens chefer anger att avslutningssamtal alltid eller oftast utförs när personal avslutar anställning. Av genomförda
intervjuer framgår att chefer vanligtvis för anteckningar under samtalen men att
dokumentationen är för egen skull. Det finns inte någon rutin för att sammanställa
informationen och det som framkommer under samtalen stannar i huvudsak hos
berörd chef.
Huruvida informationen bör ackumuleras råder delade meningar om. Samtliga intervjuade menar däremot att det är viktigt att ta reda på varför personal inte stannar i förvaltningen, framförallt i syfte att urskilja faktorer som gör att medarbetare
söker en annan arbetsgivare men också för att tydliggöra det positiva som Region
Gotland erbjuder som arbetsgivare.
Enligt regionstyrelsens intervjuade chefer förmodas att den främsta anledningen till
att någon byter arbetsplats beror på bättre lönevillkor hos annan arbetsgivare.

2.6.2.

Teknikförvaltningen

78 procent av teknikförvaltningsens chefsrespondenter anger att avslutningssamtal
alltid genomförs och 6 procent anger att de aldrig utför sådana samtal. Under intervjuer med såväl avdelningschefer som förvaltningschef framhålls att det är uttalat
att avslutningssamtal alltid ska erbjudas och att förvaltningens HR-funktion ska
sammanställa informationen på övergripande nivå.
Enligt intervjuuppgifter har en sådan sammanställning emellertid inte utförts på
flera år. En anledning uppges vara att dokumentationen och samtalens innehåll
skiljer sig åt varpå det inte är möjligt att göra en användbar sammanställning. De
intervjuade upplever generellt att nuvarande rutin är tillräcklig för att genomföra
ett bra avslutningssamtal men att det krävs ytterligare dokumenterat stöd för att
skapa en mer likvärdig samtalsstruktur, vilket skulle underlätta uppföljning på aggregerad nivå. I sammanhanget lyfts även vikten av att klargöra hur informationen
från avslutningssamtalen ska återinföras i verksamheten och användas i utvecklingsarbetet. I dagsläget finns möjlighet att framföra information i vissa forum för
diskussion, till exempel arbetsplatsträffar. Däremot är det inte lika förekommande
att ledningsnivå involveras.
Enligt de intervjuade är personalomsättning inom verksamheten förhållandevis låg,
men det går att urskilja ett mönster vad gäller att personalomsättningen ökar med
kompetensnivå samt att rörligheten är högre bland chefspositioner. En anledning
bakom detta tros vara lönebildningen och att det inte erbjuds tillräckligt konkurrenskraftiga löner jämfört med andra arbetsgivare för kvalificerad personal med
ledarerfarenhet.
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2.6.3.

Samhällsbyggnadsförvaltningen

Genomförd enkätundersökning visar att ca 30 procent av chefsrespondenterna
inom samhällsbyggnadsförvaltningen är osäkra på eller inte vet att avslutningssamtak ska genomföras när medarbetare avslutar anställning. 50 procent uppger att de
alltid genomför avslutningssamtal, 33 procent att de oftast håller samtalen och ytterligare 17 procent att avslutningssamtal genomförs ibland. I intervju med förvaltningschef och lokal HR-ansvarig framkommer att chefskapet innefattar att genomföra avslutningssamtal men att någon uppföljning av detta inte har gjorts.
Det framgår av intervjuer att förvaltningen inte arbetar med att sammanställa informationen från samtalen och att det därför inte finns analyser kring varför medarbetare väljer en annan arbetsgivare eller vad som upplevts som positivt under
anställningen. Intervjuade verksamhetschefer instämmer i att det inte finns någon
tydlig systematik i avslutningssamtalen. Det som framkommer under samtalen
stannar hos den som utfört samtalet, och syftet uppges i första hand inte vara att
vidareutveckla arbetsplatsen snarare syfta till att avsluta anställningen på ett bra
sätt. Intervjuade ser behov av att utveckla rutinen för avslutningssamtal och dess
genomförande för att kunna använda information på ett mer värdefullt sätt.
Vid intervju med förvaltningens chefer framkommer en föreställning om att löneläget är orsaken till flera avslut tillsammans med att vakanta chefspositioner medfört
en orolig arbetsplats.

2.6.4.

Socialförvaltningen

För socialförvaltningen visar enkätundersökning att drygt 30 procent inte vet eller
är osäkra på att avslutningssamtal ska hållas. Vidare visar enkäten att 75 procent av
cheferna alltid eller oftast genomför avslutningssamtal medan ca 18 procent genomför samtalen ibland eller sällan och att 6 procent aldrig genomför avslutningssamtal.
Vid intervjuer med förvaltningschef och HR-chef lyfts att rutinen i personalhandboken ska vara känd för samtliga chefer och att samtalen därav alltid bör genomföras.
En intervjuad chef uppger att sammanställning av samtalens information har genomförs när det funnits avvikande personalomsättning inom en specifik enhet. Men
generellt aggregeras inte avslutningssamtal på verksamhets- eller förvaltningsnivå.
Bland annat eftersom det saknas tillämpliga mallar och riktlinjer för hur arbetet ska
utföras och dokumenteras.
Enligt intervjuade representanter från socialförvaltningen är anledningen bakom
flera avslut att andra arbetsplatser erbjuder bättre lönevillkor tillsammans med
stressrelaterade orsaker (arbetsmiljörelaterade frågor).

2.6.5.

Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen

Enkätresultatet för utbildning- och arbetslivsförvaltningen visar att 41 procent av
cheferna uppger att de alltid genomför avslutningssamtal, 56 procent att de oftast
genomför avslutningssamtal och 3 procent att avslutningssamtal aldrig genomförs.
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Av intervjuer med representanter från utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
framkommer att det finns utvecklingsmöjligheter kring att avslutningssamtal ska bli
en naturlig del i verksamhetsutvecklingen. Idag stannar informationen hos närmsta
chef eftersom det saknas metoder för en samlad uppföljning och analys. Intervjuade
avdelnings- och enhetschefer framhåller att det bör utvecklas arbetssätt för att
sammanställa informationen i syfte att använda underlaget till att stimulera personalpolitiken.

2.6.6.

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen

I hälso- och sjukvårdsförvaltningen uppger hälften av chefsrespondenterna att avslutningssamtal alltid genomförs, 35 procent att avslutningssamtal oftast hålls och
15 procent att de genomför avslutningssamtal ibland eller sällan.
Av enkätens fritextsvar förstås att spridningen i huruvida avslutningssamtal hålls
delvis förklaras av att flera chefer inte helt upplever att avslutningssamtal är givande för båda parter. Bland annat eftersom informationen inte sammanställs och
tas vidare i organisationen, varför det upplevs bättre och mindre tidskrävande att
genomföra mer informella samtal när tjänstgöringsbetyget överlämnas.
Av genomförda intervjuer med representanter från hälso- och sjukvårdsförvaltningen framgår att det inte finns några riktlinjer eller rutiner som reglerar hur information från avslutningssamtal ska användas utan att personalhandboken är det stöd
som finns att tillgå. För att få chefer att mer aktivt arbeta med avslutningssamtal
när personal avslutar sin anställning behöver syftet med samtalen tydliggöras samtidigt som redskap bör tas fram för att underlätta sammanställning, analys och
återanvändning i verksamheten.

2.6.7.

Gemensam avslutningsenkät

Ett arbetsgivarinitiativ har tagits för att arbeta fram en standardiserad webbaserad
avslutningsenkät som från och med juni 2017 sickas till medarbetare som slutar sin
anställning inom regionen. Syftet är att få ökad kunskap om hur de anställda upplevt sin anställning på en övergripande nivå. Enkäten administreras av den centrala
HR-avdelningen.
Under genomförda intervjuer framhålls varierande åsikter om enkätens tillämplighet som komplement till avslutningssamtalen. Det råder relativt stor samsyn kring
att enkäten kan underlätta analys på aggregerad nivå och upptäcka generella motiv
till varför personal väljer en annan arbetsgivare eller andra gemensamma faktorer
som utmärker Region Gotland som arbetsgivare. Samtidigt lyfter en del intervjuade
att enkäten är för allmänt hållen och att resultaten blir aningen kraftlösa. Vid tidpunkten för granskningen har ingen uppföljning gjorts och det pågår ett arbete
kring hur resultaten från enkäten ska användas.

2.7.

Ledarkontrakt

År 2010 fastställde koncernledningsgruppen en ledarstrategi. Ledarstrategin syftar
till att tydliggöra arbetssätt och riktlinjer som ska vara gemensamma för alla chefer
inom regionen och påvisar vilka värderingar som gäller för chefer i Region Gotland.
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För att förverkliga ledarstrategin ska det för upprättas ett ledarkontrakt för varje
chef inom regionen.
Ledarkontraket är ett individuellt anpassat dokument där åtaganden för det aktuella ledarskapet uttrycks. Åtagandena är kopplat till regionens vision, styrmodell
och verksamhetens mål liksom till det generella uppdrag som förväntas på chefskap
inom Region Gotland. Ledarkontraktet och chefens uppdrag ska följas upp och utvärderas vid behov, minst en gång per år i samband med medarbetar- och lönesamtal. Indirekt förväntas ledarkontrakten vara ett led i att attrahera, rekrytera och behålla rätt chefskompetenser och därmed bidra till den långsiktiga chefsförsörjningen.
Revisonens tidigare granskning9 av regionens arbete med chefsförsörjning visade
att det fanns utvecklingsområden gällande ledarkontrakten. Bland annat eftersom
vissa chefer saknade aktuellt ledarkontrakt och att utformningen av ledarkontrakten inte helt bidrog till att skapa tydlighet för chefsuppdraget och vad som förväntades av chefsrollen. Sedan granskningen år 2015 har mallen för ledarkontraktet reviderats.
Av intervjuer förstås att de nya mallarna syftar till att underlätta för ett mer individuellt anpassat ledarkontrakt och därigenom bidra till ökad tydlighet och förväntningar på det enskilda chefsuppdraget.
Genomförd enkätundersökning visar att det fortfarande finns variationer i vilken
utsträckning ledarkontrakt upprättats. Endast 67 procent av cheferna uppger att de,
vid genomförandet av enkäten, har ett aktuellt ledarkontrakt. En sammanställning
av resultat finns i tabell 3 nedan.
Tabell 3. Enkätresultat avseende frågan om ledarkontrakt

Jag har ett aktuellt ledarkontrakt
90%
80%
70%
60%
50%
40%
30%
20%
10%
0%

83%

84%
67%

63%

60%
35%

5%

Ja

Nej

32%
17%

5%

68%

0%

12%
4%

21%
12%

27%
5%

Vet inte

Under våren 2015 genomförde revisionen en granskning av regionens arbete med kompetensförsörjning av chefer. Syftet med granskningen var att besvara om regionstyrelsen arbetar med kompetensförsörjning av chefer på ett ändamålsenligt sätt.
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Av genomförda intervjuer förstås att förvaltningarna arbetar på olika sätt med att
upprätta ledarkontrakt. Inom en del förvaltningar görs det i samband med det årliga medarbetarsamtalet, inom andra i samband med att chefstjänsten tillträd. Vissa
arbetsplatser saknar en systematik för när ledarkontrakt ska upprättas. Det görs
generellt sett inte någon uppföljning av att chefer har ett aktuellt ledarkontrakt på
individnivå, utan det uppges vara berörd chefs samt överordnad chefs ansvar att det
finns. Från centralt håll efterfrågas varje år uppgift om antal ledarkontrakt på avdelnings- och enhetschefsnivå enligt HR-direktören.
Genomförd enkätundersökning visar att enbart 2 av 10 chefer med ett aktuellt ledarkontrakt helt instämmer i att det bidrar till att skapa en tydlighet i chefsuppdraget och förväntningarna på chefskapet. Under intervjuer påtalas att de nya mallarna
för ledarkontrakt inte är fullt implementerade ännu, men att de nya mallarna förväntas bidra till att ytterligare tydliggöra uppdrag och förväntningar på chefskapet.
Detta eftersom kontraktet ska utgöra underlag för utvärdering vid medarbetarsamtal där en individuell utvecklingsplan upprättas. Genom den nya utformningen av
den individuella utvecklingsplanen kommer fler mjuka värden av ledarskapet kunna
utvärderas än tidigare, vilket ses som en förbättring gentemot den äldre processen.
Den nya utformningen av ledarkontraktet beskrivs också bidra till en tydligare
koppling mellan chefsuppdraget och regionens styrkort.
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3.

Revisionell bedömning och rekommendationer

Granskningsobjekt i denna granskning utgörs av regionstyrelsen (RS), byggnadsnämnden (BN), miljö- och hälsoskyddsnämnden (MHN), tekniska nämnden (TN),
gymnasie- och vuxenutbildningsnämnden (GVN), barn- och ungdomsnämnden
(BUN), socialnämnden (SN) samt hälso- och sjukvårdsnämnden (HSN).
För att besvara revisionsfrågan finns sju kontrollmål uppsatta, varav de två första
kontrollmålen enbart berör regionstyrelsen utifrån regionstyrelsens samlade ansvar. De övriga fem kontrollmålen är tillämpbara för såväl regionstyrelsen som för
de granskade nämnderna.
I kapitel 4.1. framgår den sammanfattande bedömningen utifrån revisionsfrågan.
I kapitel 4.2. görs avstämning mot respektive kontrollmål. Kapitlet inleds med en
sammanfattande tabell där bedömning av respektive kontrollmål för respektive
nämnd framgår. Därefter motiveras bedömningarna. Vid avvikande bedömningar
mellan nämnderna förtydligas detta, i övrigt gäller motiveringen för samtliga
nämnder.
I kapitel 4.3. framgår rekommendationer utifrån de iakttagelser och bedömningar
som gjorts inom ramen för granskningen.

3.1.

Sammanfattande bedömning

Granskningens syfte är att besvara revisionsfrågan:
Säkerställer regionstyrelsen och nämnderna en tillfredsställande personal- och
kompetensförsörjning?
Vår sammanfattande bedömning utifrån granskningens syfte och revisionsfråga är
att regionstyrelsen och nämnderna inte säkerställt att arbetet med personal- och
kompetensförsörjningen är tillräckligt tillfredsställande.
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3.2.

Avstämning mot kontrollmål

I tabell 4 nedan framgår bedömning av respektive kontrollmål för regionstyrelsen
och nämnderna. Bedömningen har kodats med en färg:


Grön ruta

= Kontrollmålet är uppfyllt.



Gul ruta

= Kontrollmålet är delvis uppfyllt.



Röd ruta

= Kontrollmålet är inte uppfyllt.



ET

= Ej tillämpligt.

Tabell 4. Bedömning av kontrollmål
Kontrollmål

RS

BN

MHN

TN

GVN

BUN

SN

HSN

1

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

2

ET

ET

ET

ET

ET

ET

ET

3
4
5
6
7

I det följande ges en motivering och kommentar till bedömningarna. Vid samma
bedömning av ett kontrollmål för nämnderna gäller kommentaren samtliga nämnder.
1. Det finns en av regionstyrelsen fastställd strategi/styrdokument
för regionens kortsiktiga och långsiktiga personal- och kompetensförsörjning som är känd i organisationen.
Iakttagelser
Som ledande politiskt förvaltningsorgan har regionstyrelsen det samordnande ansvaret för regionens personalpolitik. Idag har Region Gotland drygt 6 500 anställda.
Att säkerställa en systematisk kartläggning och analys av befintligt och framtida
kompetensbehov är väsentligt om regionstyrelsen ska uppfylla kommunallagens
krav på ledning och samordning av verksamheten. Vid brist på kompetens riskerar
regionen att inte kunna bedriva verksamheten i enlighet med regionfullmäktiges
beslut och lagstiftningens krav.
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Granskningen visar att det vid granskningstillfället inte fanns någon politiskt beslutad eller fastställd strategi för hur regionen ska säkerställa kompetensförsörjning på
kort eller lång sikt. Regionstyrelsen har visserligen beslutat om en handlingsplan för
lönebildning i syfte att möjliggöra strategisk lönebildning för att öka attraktiviteten
av svårrekryterade yrkesgrupper och bristyrken. Vi ser dock utmaningar att förverkliga handlingsplanen när det saknas sammanställd analys av vilka yrkesgrupper
som avses eller utifrån vilka grunder handlingsplanen ska aktiveras. I granskningen
framgår det att i stort sett alla förvaltningar har utmaningar med personal- och
kompetensförsörjningen.
Vi ser däremot positivt på att regionfullmäktige har beslutat om att anta den regiongemensamma strategiska kompetensförsörjningsplan som regionstyrelseförvaltningen arbetat fram. Beslutet fattades av regionfullmäktige 2017-09-25 och vi har
inom ramen för denna granskning inte tagit del av den slutgiltiga versionen. Vid
granskningstillfället var det inte helt klarlagt hur planen avses implementeras i
verksamheterna och hur den ska svara upp mot de skilda behoven förvaltningarna
har.
Bedömning
Vi bedömer att regionstyrelsen bör stärka det strategiska arbetet för regionens personal- och kompetensförsörjning. I granskningen har det tydliggjorts att det finns
ett behov av en strategi eller plan för regionens kortsiktiga och långsiktiga personaloch kompetensförsörjning som kan vara styrande och vägledande för förvaltningarna. Då det vid tidpunkten för granskningen inte fanns en fastställd och politiskt
beslutad strategi/plan för regionens kortsiktiga och långsiktiga personal- och kompetensförsörjning gör vi bedömningen att kontrollmålet ej är uppfyllt. Däremot noteras att regionfullmäktige den 25:e september 2017 antog den regiongemensamma
personal- och kompetensförsörjningsplan som regionstyrelseförvaltningen arbetat
fram. Detta ser vi som positivt.
2. Det bedrivs ett strategiskt arbete med regionens arbetsgivarvarumärke.
Iakttagelser
I Region Gotland utgör respektive nämnd enskild anställningsmyndighet för direkt
underordnad personal med undantag för förvaltningschefer, för vilka regionstyrelsen är anställningsmyndighet. Att uppfattas och arbeta för att vara en attraktiv arbetsgivare ligger således i ett gemensamt intresse för kompetensförsörjningsarbete
även om det samordnande ansvaret åvilar regionstyrelsen.
Regionstyrelsen och granskade nämnder har genom koncernledningsgruppen tillsett en rad initiativ till arbete kring arbetsgivarvarumärket. Till exempel att tydliggöra regionens gemensamma värderingar i relation till organisationskulturen, och
på så sätt stärka arbetsgivarvarumärket genom ambassadörskap. Det finns också
exempel på hur förvaltningarna arbetar med arbetsgivarvarumärket genom att synliggöra enskilda arbetsplatser på arbetsmarknadsdagar och olika mässor. Via social
medier förmedlas regelbundet händelser som har positiv inverkan på arbetsgivarvarumärket.
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Granskningen visar dock att det inte finns någon strategisk plattform för arbetet
med arbetsgivarvarumärket att utgå från och det finns behov av att klargöra vad
Region Gotland vill förmedla via ett gemensamt arbetsgivarvarumärke.
När det råder otydligheter kring vad Region Gotland står för som arbetsgivare uppstår utmaningar att påverka associationer till organisationen. Av genomförda intervjuer och enkätundersökning framgår även behov av att utveckla ett attraktivt arbetserbjudande som är gemensamt för regionen samt att medvetengöra Gotlands
varumärke tillsammans med arbetsgivarvarumärket för att attrahera personal och
kompetens från fastlandet.
Bedömning
Vår bedömning är att regionstyrelsens strategiska arbete för att Region Gotland ska
uppfattas en attraktiv arbetsgivare av nuvarande, potentiella och tidigare anställda
kan stärkas. Till exempel genom att ta fram en strategi för hur aktiviteter kopplade
till ett stärkt arbetsgivarvarumärket sker långsiktigt, ingår i ett sammanhang och
förmedlar en enhetlig bild av Region Gotland som arbetsgivare. Bedömningen är att
kontrollmålet är delvis uppfyllt.

3. Det finns dokument och analyser som tydliggör det framtida
personal- och kompetensförsörjningsbehovet.
Iakttagelser
Att kartlägga och analysera det framtida personal- och kompetensbehovet är väsentligt för att säkerställa att det finns tillräcklig kompetens att bedriva verksamhet.
Utifrån systematiska analyser och kartläggningar av personal- och kompetensbehovet kan sedan strategier och insatser utarbetas från de behov som framkommer för
att tillse en tillfredställande personal- och kompetensförsörjning.
Granskningen visar att nämnderna inte ställer krav på att verksamheten ska analysera personal- och kompetensförsörjningen. Nämnderna efterfrågar inte heller någon rapportering kring det nuvarande eller framtida behovet.
I de förvaltningsspecifika kompetensförsörjningsplanerna ingår vanligtvis ett avsnitt om rekryteringsbehov givet förväntade pensionsavgångar men uppgifterna
skiljer sig i aktualitet och följs inte upp i nämnd. Överlag görs inga analyser av rekryteringsbehov till följd av volymskillnader, demografisk utveckling eller personalomsättning. Av intervjuer framgår dock att många chefer har god kännedom om
vilka kompetenser som finns och kommer behövas framåt i den specifika verksamheten, men att denna kunskap inte formaliseras i systematiska och dokumenterade
analyser.
Bedömning
Vi anser att regionstyrelsen och nämnderna bör stärka arbetet med systematiska
analyser och kartläggningar av det framtida personal- och kompetensförsörjningsbehovet. Med denna kunskap ökar möjligheterna till att ta fram effektiva strategiska
åtgärdsplaner, där åtgärderna planeras och utförs utifrån verksamheternas nuvarande och framtida behov på kort och lång sikt.

Oktober 2017
Region Gotland
PwC

25 av 34

För byggnadsnämnden och miljö- och hälsoskyddsnämnden gör vi bedömningen att
kontrollmålet inte är uppfyllt. Detta grundar sig att det inte finns någon dokumenterad och aktuell kartläggning eller analys av framtida personal- och kompetensförsörjningsbehov. För övriga nämnder gör vi bedömningen att kontrollmålet är delvis
uppfyllt.

4. Nämnderna bedriver ett aktivt arbete för att säkra personal- och
kompetensförsörjningen på kort och lång sikt.
Iakttagelser
Regionfullmäktige har beslutat om mål för kompetensförsörjningen åren 20162019. Regionstyrelsen har samordningsansvar för fullmäktigemål, men de adresseras till samtliga nämnder och innebär att samtliga nämnder förväntas bidra till
måluppfyllelse. Granskningen visar att nämnderna genom förvaltningarnas verksamhetsplaner arbetar med fullmäktigemålen, men på olika sätt. Någon samlad
uppföljning har inte gjorts år 2016 och kommer troligtvis inte att göras år 2017 eftersom indikatorerna inte kan fås fram. Huruvida nämndernas kompetensförsörjningsarbete bidrar till måluppfyllelsen är således oklart i dagsläget.
På förvaltningsnivå samverkar de olika verksamheterna genom koncernledningsgruppen och HR-nätverket för att öka samordning och proaktiviteten av de gemensamma kompetensförsörjningsfrågorna. Vidare genomför förvaltningarna en rad
aktiviteter inom ramen för personal- och kompetensförsörjningsarbetet. På till exempel socialförvaltningen har man sett över möjligheter till kompetensväxling och
därefter inrättat nya yrkesroller efter identifierade kravprofiler. För flera förvaltningar finns aktiviteterna kopplade till personal- och kompetensförsörjningsarbetet
uttrycka i handlingsplaner. Dessa handlingsplaner följs inte upp på ett strukturerat
sätt av nämnderna. Effekter av genomförda aktiviteter finns därför inte sammanställt eller har rapporterats till nämnd/styrelse. Utan denna uppföljning ser vi utmaningar i hur nämnderna säkerställer att vidtagna åtgärder är tillräckliga för att
säkra personal- och kompetensförsörjningen på kort och lång sikt.
Det finns kompetensförsörjningsplaner upprättade för respektive förvaltning, men
dessa skiljer sig i innehåll och aktualitet. Av genomförda intervjuer framgår också
att kompetensförsörjningsplanerna endast i begränsad utsträckning används som
ett styrmedel i verksamheterna i det faktiska kompetensförsörjningsarbetet.
Bedömning
Vår bedömning är att regionstyrelsen och nämnderna genom de funktioner och arbetssätt som finns på plats bedriver ett aktivt arbete för personal- och kompetensförsörjningen på kort och lång sikt, men att nämnderna inte har säkerställt att genomförda aktiviteter är tillräckliga. Detta eftersom det saknas en tydlig styrning och
uppföljning av kompetensförsörjningsarbetet. Av intervjuer förstås att Region Gotland har svårigheter i att attrahera, rekrytera och behålla vissa yrkesgrupper. Vi
anser därför att regionstyrelsen och nämnderna bör stärka styrningen av kompetensförsörjningsarbetet i syfte att säkerställa att förvaltningarnas arbete är tillräckOktober 2017
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lig. Detta kan till exempel göras genom att ta fram och följa upp handlingsplaner
med strategiskt koppade åtgärder för hur kompetensförsörjningsfrågan ska hanteras efter de olika verksamheternas behov.
Vidare är vår bedömning att regionstyrelsen och nämnderna bör öka samordningen
av arbetet med fullmäktiges prioriterade mål vad gäller kompetensförsörjning och
hur de olika verksamheterna kan bidra till och mäta måluppfyllelse. Sammantaget
bedöms kontrollmålet vara delvis uppfyllt.

5. Det genomförs medarbetarundersökningar för att undersöka
och ta till vara på medarbetarnas åsikter, synpunkter och idéer.
Iakttagelser
Tidigare har det genomförts årsvisa medarbetarundersökningar i syfte att ta reda på
hur meningsfullt, utvecklande och engagerande medarbetarna upplever sitt arbete.
Någon sådan undersökning har inte genomförts år 2016 med anledning av ekonomiska prioriteringar. Under intervjuer framförs att tidigare upplägg för medarbetarundersökningar inte fungerade optimalt eftersom flera chefer upplevde att de
inte hade tillräckliga förutsättningar att arbeta med de handlingsplaner som togs
fram utifrån undersökningens resultat. En ny medarbetarundersökning planeras att
genomföras i november 2017.
Under intervjuer och i enkätundersökningen framkommer att arbetsplatsträffar och
de årliga medarbetarsamtalen är andra viktiga forum för medarbetarnas synpunkter
samtidigt som flera intervjuade chefer ser att medarbetarundersökningar bidrar
med viktig information eftersom den är anonym. Regionen har även ett samverkanssystem som på ett strukturerat sätt tar till vara på medarbetares delaktighet.
Bedömning
Vår bedömning är att regionstyrelsen och nämnderna genom de befintliga forum
och metoder som finns delvis har sett till att medarbetare åsikter, synpunkter och
idéer lyfts fram. Det genomfördes inga medarbetarundersökningar eller tempusmätningar under år 2016, men det finns planer på att genomföra detta framåt.
Kontrollmålet bedöms som delvis uppfyllt.
6. Avslutningssamtal genomförs när anställda avslutar sin anställning och dessa samtal sammanställs i syfte att få en bättre
kunskap om varför anställda väljer att lämna sin anställning.
Iakttagelser
Det finns en rutin i regionens personalhandbok som reglerar att avslutningssamtal
ska genomföras och dokumenteras av närmsta chef/arbetsledare när en medarbetare avslutar anställning. Det saknas riktlinjer och rutiner för hur informationen
från samtalen ska sammanställas, analyseras och återinföras i organisationen.
Granskningen visar att förekomsten av avslutningssamtal varierar mellan de olika
förvaltningarna, men även mellan verksamheternas chefer inom en förvaltning. När
samtalen genomförs stannar informationen som framkommer i huvudsak hos

Oktober 2017
Region Gotland
PwC

27 av 34

närmsta chef och används inte som en del i regionens strategiska personal- och
kompetensförsörjningsarbete. I dagsläget sker ingen strukturerad uppföljning eller
analys av den information som framkommer i avslutningssamtalen på en aggregerad nivå inom förvaltningarna.
Bedömning
Vi bedömer att regionstyrelsen och nämnderna bör stärka processen kring avslutningssamtal. Bland annat behöver syftet med avslutningssamtalen tydliggöras ytterligare, framförallt avseende hur informationen är tänkt att användas. Det är också
viktigt att säkerställa att regionens rutin för avslutningssamtal efterlevs, bland annat eftersom avslutningssamteln kan bidra till att ge medarbetaren en värdig avslutning och erkänsla för hans/hennes arbetsinsats, och därmed bidra till ett stärkt
arbetsgivarvarumärke.
Vidare bedöms det finans ett behov av dokumentationsmall/-stöd eller liknande i
syfte att underlätta möjligheterna till en samlad analys utifrån vad som framkommer i avslutningssamtalen. Genom att bättra tillvarata och utnyttja avslutningssamtalen kan värdefull information aggregeras inom enheter, verksamheter och förvaltningar som ger underlag för att stimulera personalpolitiken, arbetsmiljön och verksamheten i stort. Sammantaget är bedömningen att kontrollmålet inte är uppfyllt,
främst utifrån att avslutningssamtalen inte dokumenteras eller sammanställs.

7. Samtliga chefer inom regionen har aktuella ledarkontrakt som
skapar en tydlighet i chefsuppdraget och vad som förväntas av
cheferna.
Iakttagelser
Granskningen av regionens chefsförsörjning år 2015 visade på brister avseende ledarkontrakten, bland annat eftersom en del chefer saknade ledarkontrakt och att
kontrakten inte fullt ut bidrog till en ökad förståelse för chefsuppdraget och förväntningarna på chefskapet.
Efter genomförd granskning kan vi konstatera att dessa förbättringsområden kvarstår. Detta eftersom enkätundersökning påvisar att flertalet chefer saknar aktuella
ledarkontrakt och att en del av de chefer som har ett aktuellt ledarkontraket inte
helt upplever att ledarkontraketen skapar tydlighet kring chefsuppdraget.
Vi ser positivt på arbetet med att uppdatera mallarna för hur ledarkontrakten utformas och att det förväntas bidra till en ökad tydlighet för chefsuppdraget. Vi anser
dock att det är en brist att samtliga chefer inte har ett ledarkontrakt, eftersom det
påverkar förutsättningarna i chefskapet men även i utvärdering av ledarskapet.
Koncernledningsgruppen har fastställt att samtliga regionens chefer ska ha ett ledarkontrakt, bland annat eftersom det är ett led att säkra den långsiktiga chefsförsörjningen.
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Bedömning
Vi konstaterar att flertalet chefer saknar aktuella ledarkontrakt och att en del av de
chefer som har ett aktuellt ledarkontraket inte helt upplever att ledarkontraketen
skapar tydlighet kring chefsuppdraget. Den sammantagna bedömningen är därmed
att kontrollmålet ej är uppfyllt.

3.3.

Rekommendationer

Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till regionstyrelsen:


Stärk det strategiska kompetensförsörjningsarbetet genom att säkerställa att
den strategiska plan för kompetensförsörjning 2017-2021 som regionfullmäktige antagit implementeras fullt ut i verksamheterna.



Fortsätt det pågående arbetet med arbetsgivarvarumärket och att vara en attraktiv arbetsgivare genom att fokusera på insatser för ökad samsyn kring
vad regionen vill förmedla som arbetsgivare, samt genom att ta fram ett attraktivt regiongemensamt arbetserbjudande.

Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till regionstyrelsen och nämnderna:


Anta och årligen följa upp strukturerade handlingsplaner för kompetensförsörjningsarbetet i syfte att säkerställa att tillräckliga åtgärder vidtas för en
tillfredställande personal- och kompetensförsörjning på kort och lång sikt.
Vidare bör regionstyrelsen och nämnderna upprätta en tydlig struktur för
uppföljning av personal- och kompetensförsörjningsarbetet.



Utveckla processen för avslutningssamtal och säkerställa att samtliga medarbetare som avslutar sin anställning erbjuds ett sådant samtal och att värdefull information dokumenteras, analyseras och tillvaratas i utvecklingsarbetet av personal- och kompetensförsörjningen.

2017-10-12

Micaela Hedin

Carin Hultgren

Projektledare

Uppdragsledare

Oktober 2017
Region Gotland
PwC

29 av 34

Bilaga 1 – Rekommendationer från
tidigare granskning


I det fortsatta utvecklingsarbetet behöver behovet av en regionövergripande
kompetensförsörjningsplan övervägas mot bakgrund av det stora antalet
pensionsavgångar de närmaste tre åren och svårigheten redan idag att rekrytera chefer till socialtjänsten samt hälso- och sjukvården. I en regionövergripande plan bör strategierna för att attrahera nya chefer tydliggöras
samt mål och stödjande riktlinjer utarbetas för att öka det förvaltningsövergripande samarbetet kring chefsförsörjning.



Säkerställ att samtliga chefer har aktuella ledarkontrakt för att skapa tydlighet i chefsuppdraget och vad som förväntas av cheferna. Utformningen av
mall för kontrakten bör ses över och antalet mål begränsas och fokuseras.



Uppföljningen av ledarkontrakten behöver utvecklas för att säkerställa att
cheferna får det stöd de behöver för att utvecklas som chefer och ledare i
linje med Region Gotlands ledarstrategi. Kriterier för hur ledarskapet skall
utvärderas behöver utvecklas och tydliggöras.



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



Tydliggöra gränsdragningen mellan förvaltningarna och serviceförvaltningens stödfunktioner.
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Bilaga 2 –Förteckning över granskad
dokumentation


Årsredovisning Region Gotland år 2016



Strategisk plan och budget 2017-2019



Beskrivning av styrkortsmodell



Verksamhetsplan 2017 hälso- och sjukvårdsförvaltningen



Verksamhetsplan 2017 regionstyrelseförvaltningen



Verksamhetsplan 2017 socialförvaltningen



Verksamhetsplan 2017 teknikförvaltningen



Verksamhetsplan 2017 utbildnings- och arbetslivsförvaltningen



Strategisk kompetensförsörjningsplan för Region Gotland 2017-2021 [arbetsutkast, ej beslutad]



Kompetensförsörjningsplan hälso- och sjukvårdsförvaltningen 2016-2020



Kompetensförsörjningsplan regionstyrelseförvaltningen 2017-2021



Kompetensförsörjningsplan samhällsbyggnadsförvaltningen 2012-2017



Kompetensförsörjningsplan socialförvaltningen 2014-2018



Kompetensförsörjningsplan teknikförvaltningen 2018-2023



Kompetensförsörjningsplan utbildnings- och arbetslivsförvaltningen 20172019



Jobba hos oss i framtiden [HR-avdelningens redovisning av bristyrken nu
och framåt, rapporterade från förvaltningarna]



Plan för HR utifrån koncernledningsgruppens prioriterade områden [personalavsnitt i budgetberedning]



Personalpolicy för ledare och medarbetare



Ledare och medarbete – personalpolicy för Gotlands kommun [diskussionoch dokumentationshäfte]



Rekrytering [riktlinjer från personalhandboken avsnitt 2.2]



Chefsrekrytering [rutin]



Anställningsvillkor för chefer [riktlinje]



Ledarkontrakt/uppdrag för chef/ förvaltningschef [mall för upprättande av
ledarkontrakt]



Ledarstrategi



Avgångssamtal [rutin från personalhandboken avsnitt 5.5]
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Bilaga 3 –Frågor i genomförd
enkätundersökning
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Jag är chef inom följande förvaltning…
Jag har följande chefsbefattning…
Jag uppskattar att jag har ett direkt personalansvar för…
Har du ett aktuellt ledarkontrakt idag?
Har du en individuell kompetensutvecklingsplan i ditt ledarkontrakt?
Jag upplever att ledarkontraktet bidrar till att skapa tydlighet i mitt chefsuppdrag och vad som förväntas av mig som chef.
7. Min förvaltning har en aktuell kompetensförsörjningsplan/strategi.
8. Min verksamhet har en aktuell kompetensförsörjningsplan/strategi.
9. Jag upplever att det bedrivs ett strategiskt arbete för att säkerställa en tillräcklig personal- och kompetensförsörjning inom min verksamhet/förvaltning på kort sikt?
10. Jag upplever att det bedrivs ett strategiskt arbete för att säkerställa en tillräcklig personal- och kompetensförsörjning inom min verksamhet/förvaltning på lång sikt?
11. Jag upplever att det bedrivs ett strategiskt arbete med Region Gotlands arbetsgivarvarumärke för att attrahera, rekrytera och bibehålla personal.
12. Hur upplever du Region Gotlands arbetsgivarvarumärke idag?
13. Jag upplever att jag i min roll som chef systematiskt undersöker och tar tillvara på min personals åsikter, synpunkter och idéer.
14. Jag genomför eller säkerställer att någon annan genomför ett avslutningssamtal när någon i min personal avslutar sin anställning eller går i pension.
15. Är det uttalat att det ska hållas avslutningssamtal eller är det upp till respektive chef?
16. Det finns stödmaterial för avslutningssamtal (t.ex. en mall med frågor att
ställa).
17. Jag upplever att avslutningssamtalet är givande för båda parter och att det
som kommer fram tas vidare i organisationen.
18. Används avslutningssamtalen för att på en aggregerad nivå genomföra
sammanställningar/analyser för hur förvaltningen/regionen kan bli en mer
attraktiv arbetsgivare?
I enkäten fanns även möjlighet att lämna fritextsvar och övriga kommentarer eller
synpunkter utifrån granskningsområdet.
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Bilaga 4 – Förteckning över
intervjuade personer
Övergripande


Regiondirektör



HR-direktör, enhetschef för enheten HR-stöd vid avdelningen för HR samt
HR-strateg vid enheten HR-stöd vid avdelningen för HR

Regionstyrelseförvaltningen


Förvaltningsdirektör och HR-chef vid förvaltningen



Chef för avdelningen måltid



Enhetschef för ekonomi och upphandling



Enhetschef för lön

Hälso- och sjukvårdsförvaltningen


Förvaltningsdirektör och HR-chef vid förvaltningen



Avdelningschef för avdelningen Service och diagnostik

Teknikförvaltningen


Förvaltningsdirektör och HR-chef vid förvaltningen



Avdelningschef för planerings- och utvecklingsavdelningen



Avdelningschef för VA



Avdelningschef för fastighetsförvaltningsavdelningen



Avdelningschef för hamnen

Samhällsbyggnadsförvaltningen


Förvaltningsdirektör och HR-chef vid förvaltningen

 Chef för miljö- och hälsoskydd
 Enhetschef för tillstånd- och tillsynsenheten
 Enhetschef för enheten förvaltningsstöd
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Utbildnings- och arbetslivsförvaltningen


Förvaltningsdirektör och HR-chef vid förvaltningen



Chef för grundskola och fritidshem



Avdelningschef och ansvarig för förskolor och pedagogisk omsorg



Avdelningschef för kvalitets- och utvecklingsavdelningen

Socialförvaltningen


Förvaltningsdirektör och HR-chef vid förvaltningen



Avdelningschef för hemtjänst dag



Avdelningschef för individ- och familjeomsorg



Avdelningschef för hemsjukvård och hemtjänst natt
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Personal- och kompetensförsörjning
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC
genomfört en granskning av regionstyrelsen och nämndernas arbete med personal- och kompetensförsörjning.
Efter genomförd granskning är den sammanfattande bedömningen att regionstyrelsen och nämnderna inte säkerställt att arbetet med personal- och kompetensförsörjningen är tillräckligt tillfredsställande.
Granskningen visar att det vid granskningstillfället inte fanns någon politiskt
beslutad eller fastställd strategi för hur regionen ska säkerställa kompetensförsörjning på kort eller lång sikt. I samband med sakgranskningen framkommer
dock att regionfullmäktige har beslutat om att anta den regiongemensamma
strategiska kompetensförsörjningsplan som regionstyrelseförvaltningen arbetat
fram under året. Beslutet fattades av regionfullmäktige 2017-09-25. Vi har
inom ramen för denna granskning inte tagit del av den slutgiltiga versionen,
men vi ser det positivt att planen nu är antagen.
Bedömningen är trots detta att det finns ett fortsatt behov av strategiskt arbete
för att säkerställa en samsyn i personal- och kompetensförsörjningsfrågor inom
regionen. Det finns inte någon övergripande kartläggning och analys av personal- eller kompetensförsörjningsbehovet inom de större yrkeskategorierna som
grundar sig på personalomsättning, befolkningsprognos eller demografisk utveckling. Beräkning av kommande pensionsavgångar görs dock på respektive
förvaltning, även om aktualiteten i beräkningarna varierar.
Regionfullmäktige har i regionens budget fastställt ett prioriterat målområde
avseende kompetensförsörjning. Målet adresseras till samdiga nämnder.
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Regionens revisorer

Granskningen visar att nämnderna har brutit ned målet i förvaltningsspecifika
genomförandeplaner, men att det finns variationer i hur långt de olika verksamheterna kommit i sitt kompetensförsörjningsarbete.
Med anledning av att kompetens- och personalbehov ser olika ut mellan regionens verksamheter är det särskilt viktigt att kompetensförsörjningsåtgärder
utformas med hänsyn till verksamheternas skilda förutsättningar och behov.
Samtidigt är det viktigt att det finns en samsyn och samordning kring de strategiska och övergripande frågorna i personal- och kompetensförsörjningsarbetet.
Positivt är att det bedrivs ett arbete med att öka samordningen inom regionen.
Den regiongemensamma strategiska kompetensförsörjningsplanen kan styra
riktningen för det strategiska arbetet, medan förvaltningarna och verksamheterna har sina specifika handlingsplaner som tar sin grund i den regiongemensamma planen.
De specifika kompetensförsörjningsplaner som i dagsläget finns upprättade för
respektive förvaltning skiljer sig åt i innehåll och aktualitet. Planerna används i
begränsad utsträckning som styrmedel för att säkra kompetensbehovet inom
förvaltningarna. Det finns exempel på hur de olika verksamheterna hanterar
kompetensförsörjningsutmaningarna. Vidare har regionstyrelsen och nämnderna inte upprättat en tydlig struktur för att följa upp om de insatser som genomförs är tillräckliga för att säkra det kortsiktiga och långsiktiga personal- och
kompetensbehovet.
Efter genomförd granskning lämnar vi följande rekommendationer till regionstyrelsen:
•

Stärk det strategiska kompetensförsörjningsarbetet genom att säkerställa att den strategiska plan för kompetensförsörjning 2017-2021 som
regionfullmäktige antagit implementeras fullt ut i verksamheterna.

•

Fortsätt det pågående arbetet med arbetsgivarvarumärket och att vara
en attraktiv arbetsgivare genom att fokusera på insatser för ökad samsyn kring vad regionen vill förmedla som arbetsgivare, samt genom att
ta fram ett attraktivt regiongemensamt arbetserbjudande.

Följande rekommendationer lämnades till regionstyrelsen och nämnderna:
•

Anta och årligen följa upp strukturerade handlingsplaner för kompetensförsörjningsarbetet i syfte att säkerställa att tillräckliga åtgärder vidtas för en tillfredställande personal- och kompetensförsörjning på kort
och lång sikt. Vidare bör regionstyrelsen och nämnderna upprätta en
tydlig struktur för uppföljning av personal- och kompetensförsörjningsarbetet.

* Regionens revisorer

Utveckla processen för avslutningssamtal och säkerställa att samtliga
medarbetare som avslutar sin anställning erbjuds ett sådant samtal och
att värdefull information dokumenteras, analyseras och tillvaratas i utvecklingsarbetet av personal- och kompetensförsörjningen.

Med anledning av granskningens resultat överlämnas rapporten till regionstyrelsen och samtliga i granskningen ingående nämnder för yttrande. Revisionen
förutsätter att relevanta åtgärder vidtas med anledning av granskningens resultat och önskar svar på rapporten senast 14 februari 2018.
Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registratorrs@godand.se med kopia till sakkunnigt biträde carin.hultgren@pwc.com

För Region Gotlands revisorer
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Carin Backlund
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Tjänsteskrivelse
TN 2017/3372
27 december 2017

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Yttrande över revisionsrapport om granskning av
samhällsbetalda resor, skolskjuts och färdtjänst
Förslag till beslut

•

Att tekniska nämnden översänder svaret till kommunens revisorer.

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC gjort en
granskning av samhällsbetalda resor avseende skolskjuts och färdtjänst.
Granskningen har syftat till att besvara följande revisionsfråga:
 Har barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden en tillräcklig
styrning och kontroll av samhällsbetalda resor?
Efter genomförd granskning görs bedömningen att barn- och utbildningsnämnden
och tekniska nämnden i allt väsentligt har en tillräcklig styrning och kontroll av
samhällsbetalda resor.
Bedömning

Här nedan redovisas granskningens iakttagelser som finns i revisionsrapporten i
punktform. Teknikförvaltningens kommentarer redovisas i anslutning till respektive
punkt.
1. Ansvaret bedöms tydliggjort både mellan och inom berörda nämnder. Ansvaret

framgår av nämndernas reglementen och det finns dokumenterade styrdokument.
Fullmäktige har beslutat om bestämmelser för färdtjänst och barn- och
utbildningsnämnden har beslutat om riktlinjer för skolskjutsverksamheten.
Svar

Teknikförvaltningen har inga kommentarer.
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2. Samres AB nettofakturerar (dvs justerat för egenavgifterna) månatligen
teknikförvaltningen i efterskott, dels för utförd färdtjänst och dels för driften av
beställningscentralen. Det sker inga direkta kontroller av fakturaunderlaget utifrån
bedömningen att transportörerna godkänner beställningen innan körningen är
bestämd. Färdtjänstkostnader följs inte upp särskilt varje månad, handläggarna
signalerar dock om avvikelser uppstår. Budget baseras på året innan.
Svar

Enligt Teknikförvaltningen följs färdtjänstkostnaderna upp vid fyra tillfällen per år.
Uppföljning sker vid delårsrapport nr 1 och 2, vid månadsrapporten i juni samt vid
bokslutet. Uppföljningsrutinerna för färdtjänstkostnader ska utvecklas och stärkas för
att trygga den interna kontrollen.
3. Ändamålsenliga avtal är upphandlade för att tillgodose behovet av resor. Särskolan

har fem upphandlade transportörsavtal med tre olika entreprenörer för
specialskjutsar. Skolskjutsverksamheten inom förskoleklass och grundskola har tre
upphandlade transportörsavtal för skolbuss och två transportörsavtal för taxi.
Skolskjuts med taxi samt färdtjänstresor omfattas av det avtal som regionen tecknat
med Samres AB om att upprätta och bedriva en beställningscentral för
samhällsbetalda resor. För färdtjänst finns fyra transportörsavtal för tre avtal
avseende taxi och ett avtal avseende specialfordon, samtliga upphandlade av Samres
AB.
Svar

Teknikförvaltningen har inga kommentarer.

4. Uppföljning av upphandlade avtal sker löpande under året inom förvaltningarna.
Samres AB ansvarar för att följa upp avtalen avseende taxiresor. Berörda
förvaltningar ansvarar för att följa upp att avtalet med Samres AB efterlevs.
Svar

Teknikförvaltningen följer löpande upp att avtalet med Samres AB efterlevs.

5. Verifiering har gjorts av fem fakturor avseende beställningscentralen och tre
fakturor avseende transportörsersättning. Inga avvikelser noterades.
Svar

Teknikförvaltningen har inga kommentarer.

6. Verifiering har gjorts av 16 fakturor avseende transportörsersättning för särskolan

och 20 fakturor avseende transportörsersättning för förskoleklass och grundskolan.
Verifieringen visar att det finns vissa avvikelser avseende innehåll på faktura utifrån
vad som avtalats om. Inga felaktigheter avseende fakturerat belopp har noterats,
däremot har ett antal fakturor inte gått att bedöma avseende pris utifrån att avtal
saknas (köp genom direktupphandling) eller pga bristande uppgifter på faktura.
Svar

Teknikförvaltningen har inga kommentarer.
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Slutlig kommentar

Samhällsbetalda resor är en viktig verksamhet inom teknikförvaltningen varför en
god intern kontroll är viktig. För att säkra den interna kontrollen kommer
förvaltningen att utveckla och säkra rutiner inom verksamheten.

Beslutsunderlag

Revisionsrapport 2017-11-02
Tjänsteskrivelse 2017-12-27
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Kommunens revisorer
Regionstyrelseförvaltningen
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1.

Sammanfattande bedömning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland har PwC gjort en
granskning av samhällsbetalda resor avseende skolskjuts och färdtjänst.
Granskningen har syftat till att besvara följande revisionsfråga:


Har barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden en tillräcklig
styrning och kontroll av samhällsbetalda resor?

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att barn- och utbildningsnämnden
och tekniska nämnden i allt väsentligt har en tillräcklig styrning och kontroll av
samhällsbetalda resor.
Bedömningen baseras på följande iakttagelser och granskningsresultat:
-

Ansvaret bedöms tydliggjort både mellan och inom berörda nämnder.
Ansvaret framgår av nämndernas reglementen och det finns dokumenterade
styrdokument. Fullmäktige har beslutat om bestämmelser för färdtjänst och
barn- och utbildningsnämnden har beslutat om riktlinjer för
skolskjutsverksamheten.

-

Fakturering av kostnader för skolskjuts inom särskolan, förskoleklass och
grundskolan sker månatligen i efterskott. Skolintendenten kontrollerar
särskolans kostnader mot fakturaunderlag. Övriga kostnader granskas av
skolskjutskoordinatorn som godkänner transportörsfakturorna utifrån
fakturaunderlag och därefter beslutsattesterar försörjningschefen. Viss
månadsuppföljning görs. Fluktuationsanalys visar att det finns viss variation
över tid, bl.a. avseende kostnader för elever med växelvis boende. Nämnden
har med anledning av detta tillsatt en utredning som ska redovisas i oktober.

-

Samres AB nettofakturerar (dvs justerat för egenavgifterna) månatligen
teknikförvaltningen i efterskott, dels för utförd färdtjänst och dels för driften
av beställningscentralen. Det sker inga direkta kontroller av
fakturaunderlaget utifrån bedömningen att transportörerna godkänner
beställningen innan körningen är bestämd. Färdtjänstkostnader följs inte
upp särskilt varje månad, handläggarna signalerar dock om avvikelser
uppstår. Budget baseras på året innan.

-

Ändamålsenliga avtal är upphandlade för att tillgodose behovet av resor.
Särskolan har fem upphandlade transportörsavtal med tre olika
entreprenörer för specialskjutsar. Skolskjutsverksamheten inom
förskoleklass och grundskola har tre upphandlade transportörsavtal för
skolbuss och två transportörsavtal för taxi. Skolskjuts med taxi samt
färdtjänstresor omfattas av det avtal som regionen tecknat med Samres AB
om att upprätta och bedriva en beställningscentral för samhällsbetalda
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resor. För färdtjänst finns fyra transportörsavtal för tre avtal avseende taxi
och ett avtal avseende specialfordon, samtliga upphandlade av Samres AB.
-

Uppföljning av upphandlade avtal sker löpande under året inom
förvaltningarna. Samres AB ansvarar för att följa upp avtalen avseende
taxiresor. Berörda förvaltningar ansvarar för att följa upp att avtalet med
Samres AB efterlevs.

-

Verifiering har gjorts av fem fakturor avseende beställningscentralen och tre
fakturor avseende transportörsersättning. Inga avvikelser noterades.

-

Verifiering har gjorts av 16 fakturor avseende transportörsersättning för
särskolan och 20 fakturor avseende transportörsersättning för förskoleklass
och grundskolan. Verifieringen visar att det finns vissa avvikelser avseende
innehåll på faktura utifrån vad som avtalats om. Inga felaktigheter avseende
fakturerat belopp har noterats, däremot har ett antal fakturor inte gått att
bedöma avseende pris utifrån att avtal saknas (köp genom
direktupphandling) eller pga bristande uppgifter på faktura.
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2.

Inledning

2.1.

Bakgrund

Kostnaderna för samhällsbetalda resor (exklusive sjukresor) uppgick år 2016 till
cirka 60 mnkr, varav cirka 13 mnkr avsåg färdtjänst och cirka 47 mnkr avsåg
skolskjuts.
Inom Region Gotland är det barn- och utbildningsnämnden som har rätt att besluta
i frågor avseende skolskjuts och tekniska nämnden i frågor avseende färdtjänst.
Planering och uppföljning av verksamheten är relativt komplex och risker finns
kopplat till svårigheten att upprätthålla ändamålsenliga kontrollsystem. Området
kan vara förtroendekänsligt. I sin risk- och väsentlighetsanalys för revisionsåret
2017 har revisorerna därför beslutat om en granskning avseende berörda nämnders
hantering av samhällsbetalda resor.

2.2.

Revisionsfråga

Följande revisionsfråga ligger till grund för granskningen:
-

2.2.1.

Har barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden en tillräcklig
styrning och kontroll av samhällsbetalda resor?

Kontrollmål

För att kunna besvara den övergripande revisionsfrågan har ett antal kontrollmål
och revisionskriterier utarbetats.


Det finns en tydlig ansvarsfördelning mellan berörda nämnder kring
styrning och uppföljning av samhällsbetalda resor.



Berörda nämnder har en god styrning och kontroll av kostnaderna för
samhällsbetalda resor inklusive budgetering och redovisning.



Berörda nämnder har säkerställt att det finns ändamålsenliga avtal
upphandlade för att tillgodose behovet av resor.



Det sker en löpande uppföljning av avtalen för samhällsbetalda resor, bland
annat med avseende på fakturerade resor.

2.2.2.







Revisionskriterier
Lagen om offentlig upphandling
Kommunal redovisningslag
Skollagen (2010:800)
Lag om färdtjänst (1997:736)
Riktlinjer för skolskjutsverksamheten
Riktlinjer för färdtjänst
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2.3.

Avgräsning och revisionsmetod

Granskningen avgränsas till skolskjuts inom förskoleklass och grundskolan,
skolskjuts inom särskolan samt färdtjänst.
Granskningen har skett genom intervjuer med tjänstemän inom utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen respektive teknikförvaltningen. Vidare har kartläggning och
analys av styrdokument och rutinbeskrivningar gjorts, samt genomgång av rutiner
och kontrollmoment. Övergripande granskning har skett av avtal och
räkenskapsmaterial.
Inom ramen för granskningen har nedanstående personer intervjuats:
Skolskjuts inom förskoleklass samt grundskolan:
 Skolskjutskoordinator vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
 Försörjningschef vid utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
Skolskjuts inom särskolan:
 Chef för särskolans skolformer tillika rektor för särskolans skolområde 1
 Rektor för särskolans skolområde 2
 Skolintendent
Färdtjänst:
 Ekonomichef vid teknikförvaltningen
 Avdelningschef för planerings- och utvecklingsavdelningen
 Enhetschef för kollektivtrafikenheten
 Handläggare vid kollektivtrafikenheten

Rapporten har sakgranskats av berörda tjänstemän.

I bilaga 1 till rapporten framgår granskad dokumentation.
I bilaga 2 till rapporten framgår egenavgifter för färdtjänst.
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3.

Granskningsresultat – Skolskjuts

3.1.

Organisation och ansvar

Kommunernas skyldighet att anordna skolskjuts regleras i Skollagen (2010:800).
Kommunerna har skyldighet att anordna kostnadsfri skolskjuts för elever i
grundskola och särskola om sådan behövs med hänsyn till färdvägens längd,
trafikförhållanden, elevens funktionshinder eller någon annan särskild
omständighet.
I Region Gotland är det är barn- och utbildningsnämnden som ansvarar för
samtliga skolskjutsar. Ansvaret framgår av nämndens reglemente som anger att
nämnden utifrån tilldelade resurser ansvarar för att fullgöra kommunens uppgifter
inom det offentliga skolväsendet vad avser utbildning i form av förskoleklass,
grundskola och särskolan. Vidare anges att nämnden ska se till att verksamheten
bedrivs i enlighet med föreskrifter enligt lag och förordning, de mål och riktlinjer
som fullmäktige beslutat om, samt bestämmelserna i reglementet.
På tjänstemannanivå är organisationen och ansvaret för skolskjutsarna uppdelade i
två delar – skolskjuts inom förskoleklass och grundskola samt skolskjuts inom
särskolan. Barn i förskola, förskoleklass och fritids har ingen laglig rätt till
skolskjuts. I region Gotland har barn- och utbildningsnämnden dock beslutat att
barn i förskoleklass ska erhålla skolskjuts på samma villkor som barn i grundskolan.
Elever i gymnasieskolan erbjuds ingen skolskjuts, vilket inte heller är skyldighet
enligt lag. Däremot får alla gymnasieelever bussiga kortet som gäller för barn och
ungdomar folkbokförda på Gotland till och med den 30 juni det år man fyller 20 år.
Kortet berättigar till avgiftsfria resor på landsbygden på Gotland under hela året,
dock inte för resor i stadstrafik samt närtrafiken.
I barn- och utbildningsnämndens delegationsordning finns ett avsnitt som berör
skolskjutsar. Av delegationsordningen framgår vem som har rätt att på delegation
fatta beslut om ärenden avseende skolskjuts, samt om det är ett verkställighetseller delegationsbeslut. Uppdelning sker per förskola och fritidshem, grundskola
samt särskola. Enligt delegationsordningen kan ärenden avseende planering och
tillsyn av skolskjutsar och skolskjutsorganisation inom grundskolan vidaredelegeras
från utbildningsdirektör till skolskjutskoordinator på utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen. Inom ramen för granskningen har vi tagit del av beslutet
om vidaredelegation.
Barn- och utbildningsnämnden har fastställda riktlinjer för
skolskjutsverksamheten. I riktlinjerna definieras olika typer av skolskjutsar samt
vem som har rätt till skolskjuts. Vidare framgår vad som gäller vid planering av
skolskjutsverksamheten, samt avseende säkerheten vid skolskjutsar. Riktlinjerna
omfattar inte skolskjutsverksamheten inom särskolan.
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Det finns en överenskommelse mellan socialförvaltningen och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen avseende samverkan kring skolskjuts av barn som är
beviljade insatsen korttidsvistelse enligt lagen om LSS1. Samverkan innebär att
socialförvaltningen i samband med beslut om korttidsvistelse informerar om
möjlighet att ansöka om skolskjuts. Vårdnadshavare ansvarar för att fylla i ansökan
och ta kontakt med handläggare på utbildnings- och arbetslivsförvaltningen. När
ansökan inkommit är det utbildnings- och arbetslivsförvaltningens ansvar att lämna
positiva beslut om skolskjuts mellan korttidsboendet och skolan för de barn som är
beviljade korttidsvistelse. Socialförvaltningen och utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen står för halva kostnaden vardera.

3.1.1.

Skolskjuts inom särskolan

Hela särskolans skolskjutsorganisation finns under barn- och utbildningsnämnden,
där även gymnasiesärskolan ingår. Nämnden har delegerat beslutsfattandet
avseende skolskjutsverksamheten inom särskolan till utbildningsdirektören som i
sin tur vidaredelegerat beslutsfattandet till chefen för särskolan.
Chefen för särskolan, som även är rektor för skolområde 1, har en stab under sig
med tre anställda som bland annat har arbetsuppgifter kopplade till
skolskjutsverksamheten: en intendent, en skolassistent samt en
skolskjutskoordinator tillika chaufför.
Diagram 1. Organisationsschema över skolskjutsorganisationen inom särskolan.

Barn- och
utbilningsnämnden

Chef för särskolan

Rektor Skolområde 1

Intendent

Rektor Skolområde 2

Skolassistent

Koordinator/chaufför

Skolassistenten hanterar och administrerar faktureringen samt fördelar
kostnaderna. Skolintendenten arbetar med uppföljning av budgeten.

1

Lagen om stöd och service till vissa funktionshindrade
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Skolskjutskoordinatorn arbetar uteslutande med skolskjutsar, allt från planering
och samordning till att själv köra bussar med elever.
När det gäller skolskjuts i förskoleklass ska inte grundsärskolan administrera detta
enligt skollagen, utan all information ska gå via skolskjutshandläggare för
grundskolan. Utförandet av dessa skjutsar sker dock i samråd med särskolan.
Vid intervju med berörda tjänstemän poängteras att skolskjutsorganisationen inom
särskolan ansvarar för skolskjutsar för elever med olika förutsättningar och behov.
En del kan till exempel inte åka med andra, en del har delat boende, en del ska
skjutsas till avlastningsfamiljer och en del ska till korttidsboende. Detta innebär att
det ställs stora krav på chaufförerna och en god samordning och planering,
framförallt för de elever som har behov av kontinuitet och fasta rutiner. Under
intervjun nämns att de chaufförer som kör skolskjutsarna har en god koll på barnen
och eleverna och att de har en stor förståelse och medvetenhet för de
förutsättningar och behov som finns i särskolans skolskjutsverksamhet. Vidare lyfts
det att transportörerna har en god kontinuitet i vem som kör skjutsarna, vilket
uppges vara av stor betydelse för många av eleverna.
Enligt chefen för särskolan upplever barn- och utbildningsnämnden att särskolan
har en tydlig och väl fungerande skolskjutsorganisation, att nämnden har ett stort
förtroende för organisationen.

3.1.2.

Skolskjuts inom förskoleklass och grundskolan

I barn- och utbildningsnämndens delegationsordning framgår att beslut om rätt till
skolskjuts till förskoleklass samt beviljande och avslag av skolskjuts efter prövning
sker genom verkställighetsbeslut delegerat till skolskjutskoordinator. Beslut görs
efter prövning utifrån skollagen och de av nämnden beslutade riktlinjer för
skolskjutsverksamheten.
I huvudsak är det skolskjutskoordinator på utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
som arbetar med hantering, ruttplanering och systemadministrationen kring
skolskjutsverksamheten. Till sin hjälp har skolskjutskoordinatorn också ytterligare
en halvtidstjänst som är behjälplig i arbetet.
Skolbussarna är öppna för alla i mån av plats mot uppvisande av färdbevis. Elever
som beviljats skolskjuts med buss finns upplagda i systemet Optiplan, som är det
planeringsverktyg som används för skolskjutsrutter med skolbuss. I systemet läggs
rutter in och avstånd beräknas.
Elever som beviljas skolskjuts med taxi är framförallt elever som har växelvis
boende eller är barn med särskilda behov. Skolskjuts med taxi hanteras genom
beställningscentralen Samres AB. Alla elever som har rätt till skolskjuts med taxi
finns upplagda i systemet Alfa Connect, som ägs och administreras av Samres AB.
Föräldrar kan avboka resor och ringa ett telefonnummer som går till Samres AB om
taxin eller skolbussen inte kommer. Det finns även en app till mobilen där föräldrar
kan avboka resor (t.ex. vid barns sjukdom).
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3.2.

Styrning och kontroll av kostnaderna

3.2.1.

Särskolan

Transportörerna fakturerar i efterskott varje månad där Region Gotland får
underlag om vem som har åkt och hur långa sträckor som respektive barn/elev har
åkt. Samtliga transportörer som man har avtal med debiterar per kilometer.
Skolassistenten tittar igenom vilka elever som finns med i underlaget och
kontrollerar att det är särskolans elever. Kostnaderna fördelas på elevnivå och till
rätt verksamhet. Om ett fakturaunderlag innehåller grundskoleelever skickas
underlaget vidare till skolskjutshandläggare för grundskolan. Det görs också en
rimlighetsbedömning av avstånden. Eftersom det finns en tydlig tidsram finns
ingen möjlighet för transportörerna att ha några större avvikelser i körningar (till
exempel att köra längre vägar). Skolskjutskoordinator lägger upp ett tidsschema
som transportörerna har att förhålla sig till. För skolskjutsverksamheten i särskolan
är tidsramarna väldigt viktiga, eftersom föräldrar och anhöriga behöver veta när
taxin hämtar eller lämnar deras barn.
Tabell 1: Kostnad för skolskjutsar inom särskolan

År

Budget, tkr

Utfall, tkr

Avvikelse, tkr

2013

3 600

2 986

614

2014

3 400

2 745

655

2015

2 900

3 454

-554

2016

3 500

3 740

-240

Jan-maj 2017

1 833

1 960

-127

Enligt skolintendent och chefen för förskolan är det svårt att budgetera och styra
kostnaderna för skolskjutsverksamheten inom särskolan. Det beror på att
elevantalet är relativt litet, vilket innebär att om någon eller några föräldrar flyttar
får det stora ekonomiska konsekvenser. I budgetarbetet tas ställning till hur det sett
ut historiskt de senaste åren och vilka av dessa elever som finns kvar, samtidigt som
de tittar på vilka nya elever som kommer in och var de bor i dagsläget. Vidare ser
chefen för särskolan att fler och fler elever har behov av att åka skolskjuts till följd
av svåra diagnoser, vilket medför ökade kostnader för skolskjutsen. Särskolan har
ingen elevpeng, utan en rambudget för hela särskolan som även ska täcka kostnader
för skolskjutsen. Inom regionen finns ett politiskt beslut som ger rätt till skolskjuts
från dörren (jämfört med i lagstiftningen som säger 200 meter från dörren). Detta
innebär att Region Gotland har en högre ambition än lagstiftningen.
Varje månad gör skolintendenten en månadsuppföljning för att stämma av det
faktiska utfallet mot budget. Vid större avvikelser sker en analys av förändringen.

3.2.2.

Förskoleklass och grundskolan

Alla elever som beviljats skolskjuts med buss finns upplagda i systemet Optiplan, i
vilket alla skolskjutsberättigade elever i ett visst område framgår. I systemet görs
planering av rutter samt beräkning av avstånd. Alla rutter har ett visst antal
kilometer och dessa utgör underlag för fakturering. Faktureringsunderlaget stäms
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av utifrån den aktuella ruttens totala antal kilometer. Årligen görs en
slutavstämning utifrån att den aktuella rutten kan ha justerats på grund av
tillkommande eller utflyttade elever. Slutavstämningen säkerställer avvikelser
under året och i samband med slutfakturering krediteras eller debiteras regionen.
Enligt uppgift sker kontroll löpande vid varje faktureringstillfälle av att fakturerat
belopp överensstämmer med avtal samt att antalet dagar stämmer.
Skolskjuts med taxi hanteras genom beställningscentralen Samres AB. Alla elever
som har rätt till skolskjuts med taxi finns upplagda i systemet Alfa Connect, som ägs
och administreras av Samres AB. Det är Samres som planerar rutterna som sedan
stäms av med förvaltningen. Taxitransportörerna utför planerade rutter varpå
Samres betalar dem utifrån de antal körda kilometer som varje resa utgör. Därefter
fakturerar Samres förvaltningen för utförda resor samt för kostnaden av utförda
bokningar, i enlighet med avtal. Fakturan stäms av mot den elevfil som bifogas
faktureringsunderlaget innehållandes antal körda kilometer, antalet barn osv.
Fakturering av skolskjutskostnader sker i efterskott. Skolskjutskoordinatorn
granskar och godkänner transportörsfakturorna som därefter beslutsattesteras av
försörjningschefen. Skolskjutskoordinatorn kontrollerar att momsen stämmer, att
det finns organisationsnummer, att bank- eller postgironummer är korrekt mot vad
som ligger inlagt i fakturahanteringssystemet samt att det fakturerade beloppet
överensstämmer med fakturaunderlag och avtal. Övriga stickprov eller mätningar
bedöms av förvaltningen därmed inte nödvändiga utifrån att fakturorna stäms av
mot det fastställda fakturaunderlaget. Vid beslutsattest granskas inte om fakturan
är rätt periodiserad, utan granskningen beskrivs vara mer av en övergripande
rimlighetsbedömning.
Enligt skolskjutskoordinator görs ingen månadsuppföljning över kostnaderna för
skolskjuts inom förskoleklass och grundskolan, däremot görs det kvartalsvisa
uppföljningar. Uppföljningarna redovisas dock inte för nämnden. En samlad
redovisning av förvaltningen kostnader för verksamheten görs i samband med
månadsrapport, delårsrapport samt bokslut.
Vid en fluktuationsanalys över utfallet för skolskjutsverksamheten inom
grundskolan (exklusive kostnader för nyanlända, eventuella förstudier etc.) kan det
konstateras att det vissa finns stora fluktuationer mellan månaderna under
perioden 2013-2016. En del av fluktuationerna är naturliga, till exempel under juli
och augusti månad då barnen/eleverna har sommarlov. Det finns dock ett antal
avvikande månader, som indikerar att kostnaderna inte har periodiserats korrekt
mellan månaderna. Detta försvårar möjligheten till korrekta månads- och
kvartalsuppföljningar och i förlängningen styrningen och kontrollen av
kostnaderna.
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Diagram 2: Fluktuationsanalys över kostnaderna för skolskjuts inom
grundskolan
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I tabellen nedan framgår de totala kostnaderna för skolskjuts inom förskoleklass
och grundskolan, exklusive kostnaden för nyanlända. Kostnaden för skolskjuts för
nyanlända uppgick till cirka 1,9 mnkr år 2016. Orsaken till att denna kostnad
särredovisas är för att möjliggöra och underlätta jämförelser över tid.
Tabell 2: Kostnad för skolskjutsar, exklusive kostnad för nyanlända, inom
förskoleklass och grundskola

År

Budget, tkr

Utfall, tkr

Avvikelse, tkr

2013

35 269

38 144

-2 875

2014

36 629

38 586

-1 957

2015

38 829

37 826

1 003

2016

38 829

38 426

403

16 185

18 003

-1 818

Jan - maj 2017

Barn- och utbildningsnämndens arbetsutskott gav i mars 2017 förvaltningen i
uppdrag att genomföra en analys av kostnadsökningen för skolskjutsar vid växelvis
boende, utifrån att denna kostnad i princip fördubblats från år 2013 till år 2016.
Detta är en del av arbetsutskottets analys av årsredovisningen år 2016 med fokus på
ekonomi. Ordförande i nämnden gav i uppdrag att tillsammans med
förvaltningschefen tidsätta uppdraget. Vid tidpunkt för intervju med
skolskjutskoordinator (i juni 2017) framkom att uppdraget inte var påbörjat, men
att det ska vara klart i oktober.

3.3.

Upphandlade avtal och kvalitet

3.3.1.

Avtal för beställningscentral

Skolskjuts inom förskoleklass och grundskolan avseende resor med taxi omfattas av
det avtal som Region Gotland undertecknat med Samres AB om att upprätta och
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bedriva en beställningscentral för samhällsbetalda resor. Avtalet finns beskrivet
under avsnitt 3.3.1 i kapitalet rörande färdtjänsten. Utbildnings- och
arbetslivsförvaltningen är dock inte med och finansierar den fasta avgiften (som ska
täcka t.ex. avtalsuppföljning) som Region Gotland betalar till Samres AB, däremot
betalar man för varje beställd resa, transportörskostnaden samt eventuell
incitamentsbonus för samordningsvinster.
De transportörsavtal som finns tecknade för skolskjutsverksamheten inom
förskoleklass och grundskolan har inte upphandlats av Samres AB.

3.3.2.

Transportörsavtal inom särskolan

Särskolan har fem avtal med tre olika leverantörer för specialskjutsar, det vill säga,
skjutsar för barn med stora särskilda behov i grundskolan. Samtliga avtal löper fram
till 2018-07-31 med möjlighet till förlängning (2 stycken á 1 år). Avtalen är
geografiskt betingade och avser olika områden på ön:


Taxibolag 1 (två avtal)
Paket 3, Visby med omnejd (Specialskolskjuts, fordon med lyft)
Paket 5, Visby med omnejd (Specialskolskjuts)



Taxibolag 2 (ett avtal)
Paket 1, Norra Gotland och Paket 2, Mellersta Gotland (Specialskolskjuts)



Taxi- och bussbolag (två avtal)
Paket 3, Sydöstra Gotland och Paket 4, Sydvästra Gotland
(Specialskolskjuts)
Paket 2, Södra Gotland (Specialskolskjuts, fordon med lyft)

Avtalen omfattar skolskjutsar med taxi och minibussar till och från ”Språkis” och
särskolan. De olika avtalen omfattar olika geografiska delar av ön. I avtalen framgår
att förarna ska ha en mycket god kännedom om passagerares särskilda behov. I
avtalen framgår även vad som gäller vid till exempel fel och brister, viten samt
kommersiella villkor. Ersättningen baseras på antalet körda kilometer. Avtalade
priser ska inkludera transportörens samtliga kostnader för fullgörandet av
uppdraget.
Det finns även en buss i egen regi som skolskjutskoordinatorn kör. Bussen hämtar
främst upp elever runt om i Visby.

3.3.3.

Transportörsavtal inom förskoleklass och grundskolan

Inom skolskjutsverksamheten för förskoleklass och grundskolan finns tre avtal för
skolbussar samt två avtal för taxi. Bussavtalen med bolag 1 och 2 löper på till och
med 2019-07-30 med möjlighet till tre stycken förlängningar upp till 1 år. Det tredje
bussavtalets ordinarie löptid var fram till 2016-07-31. Förlängning kan göras tre
gånger á 1 år i taget. Taxiavtalen är avtalen giltiga till och med 2017-12-31 med
möjlighet till två stycken förlängningar á 1 år.
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 Bussbolag 1 (ett avtal)
Skolskjutspaket 1-6, 8-10 samt 12-13. Ett skolskjutspaket avser ett angivet antal
fordon och för dem grundsträcka per vecka beräknat utifrån skolskjutspaketet
angiven huvudskola.
 Bussbolag 2 (ett avtal)
Skolskjutspaket 7 samt 11. Ett skolskjutspaket avser ett angivet antal fordon och
för dem grundsträcka per vecka beräknat utifrån skolskjutspaketet angiven
huvudskola.
 Bussbolag 3 (ett avtal)
Skolskjutsområde 3, Visby. Avtalad ersättning per tursatt fordon och per utförd
kilometer i trafik.
 Taxibolag 1 (ett avtal)
Barn med växelvis boende och barn med särskilda behov.
Skolskjutsområde 1,2 och 4 (Norra Gotland, Mellersta Gotland samt Visby med
omnejd).
 Taxi- och bussbolag (ett avtal)
Skolskjutsområde 3 (Södra Gotland).
Skolskjutsområdet för taxiresor är definierat som det område där eleven bor och
ska hämtas på morgonen/och eller lämnas på eftermiddagen. Resorna kan gå
till vilken skola som helst inom Region Gotlands verksamhet. Verksamheten
organiseras av beställnings- och samordningscentralen (i denna rapport
benämnd beställningscentralen). Vidare framgår det i avtalen att
transportörerna ska utföra de uppdrag som förmedlas av beställningscentralen
på det sätt som framgår av körorder och instruktioner.

3.4.

Avtalsuppföljning

3.4.1.

Särskolan

Skolskjutsorganisationen i särskolan har uppföljningsmöten med transportörerna
tre gånger per år där i stort sett alla chaufförer deltar. De uppföljningsmöten som
hålls dokumenteras eller protokollförs dock inte. På mötena sker en genomgång av
avtalen, hur turerna ser ut och det diskuteras kring vad som fungerat bra och vilka
förändringar som behövs. Det beskrivs också vara ett socialt tillfälle med möjlighet
till erfarenhetsutbyte mellan chaufförerna som upplevs som viktigt. I avtalen som är
tecknade framgår att dessa uppföljningsmöten ska ske i juni, augusti och december.
Det tydliggörs också vilka frågor som ska diskuteras i samband med
uppföljningsmötet.
Ingen i skolskjutsorganisationen inom särskolan har följt med på någon skolskjuts i
syfte att säkerställa efterlevnad av t.ex. säkerheten eller bemötande. Det lyfts fram
under intervjun att detta skulle vara problematiskt eftersom det stör elevernas
rutiner och vardag.
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Det uppges även finnas en god samverkan mellan chaufförerna och skolan. Om
något har hänt i bilen som kan påverka humöret eller beteendet hos en elev skickar
chauffören ett sms till berörd lärare så att denne får kännedom om det och kan
hantera situationen på bästa möjliga sätt. I resultatet från elevenkät 2016 uppgav
90 procent att de känner sig trygga på vägen till skolan. Huruvida det enbart avser
elever som åker skolskjuts framgår inte.
Chefen för särskolan lyfter fram att transportörsavtalen är ändamålsenliga och att
samarbetet med leverantörerna fungerar bra. I avtalen tydliggörs även att
specialskjutsar kräver utbildning. Chaufförerna efterfrågar fortbildning och till
hösten 2017 har det efterfrågats en utbildning i bemötande och neuropsykiatriska
funktionsnedsättningar.

3.4.2.

Förskoleklass och grundskolan

Samres AB ansvarar för att följa upp att transportörerna följer sina avtal avseende
skolskjuts med taxiresor och berörda förvaltningar (utbildnings- och
arbetslivsförvaltning samt teknikförvaltningen) ansvarar för att följa upp att Samres
följer sitt avtal. Huvudansvaret finns hos regionsstyrelseförvaltningen eftersom de
är upphandlande nämnd. Skolskjutskoordinator har kvartalsmöten med Samres AB
där de går igenom den skriftliga uppföljningsrapport som Samres AB tar fram.
Skolskjutskoordinatorn och försörjningschefen upplever att samarbetet med
Samres AB fungerar skapligt. Samres beskrivs ha kontroll på att kostnaderna och
kilometerersättningen blir fakturerat korrekt. Numera är det även Samres som
planerar rutterna. I de gamla avtalen som regionen hade var det taxibolagen själva
som planerade rutterna. Däremot menar skolskjutskoordinatorn att kostnaderna
för skolskjutsverksamheten ökat, trots att eleverna är ungefär desamma till antalet.
Ingen analys har gjorts av vad detta kan bero på, vilket uppges bero på tidsbrist.
Nämnden har (som anges i avsnitt 3.2.2.) gett förvaltningen i uppdrag att
undersöka varför kostnaderna för elever vid växelvis boende har ökat så markant.
Uppföljning av avtalen avseende skolskjuts med buss sker med var och en av de
upphandlade entreprenörerna. Skolskjutskoordinatorn och försörjningschef träffar
kvartalsvis representanter för de olika entreprenörerna. Former för uppföljning är
till viss del reglerad i avtal. Inom ramen för granskningen har vi tagit del av
minnesanteckningar från dialog samt uppföljning av skolskjutsavtal med ett av
bussbolagen.
Ingen elev- eller föräldraenkät med frågor kring skolskjutsverksamheten har gjorts
de senaste åren. Skolskjutskoordinator och försörjningschef menar dock att det
hade varit bra att göra en sådan brukarundersökning. Vidare lyfts det i intervjun
fram att om en incident inträffar så är bussbolagen skyldiga att fylla i en
incidentrapport. Det förekommer även att föräldrar hör av sig direkt till
skolskjutskoordinatorn om det är något som inte fungerar. Vid synpunkter gällande
taxitransportörerna finns utredningsansvaret hos Samres AB.
Det beskrivs också att skolskjutskoordinator åkte med skolbussarna på norra
Gotland under hösten 2016, eftersom de där haft problem med att bussen inte kom i
tid till högstadieskolan.
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3.5.

Verifiering av fakturor mot avtal

Vi har inhämtat transaktionslista med samtliga skolskjutskostnader för perioden
januari – maj 2017. Verifiering har gjorts av totalt 36 fakturor, varav 16 stycken
avser särskolan och 20 stycken avser grundskolan. Granskat belopp uppgår till
totalt 6 223 tkr. Kontroll har gjorts av att det finns tillhörande fakturaunderlag, att
fakturan är uppställd i enlighet med avtal, att fakturerat belopp överensstämmer
med avtal, samt att fakturan uppfyller kraven enligt Bokföringslagen. Utfallet av
verifieringen redovisas i nedanstående tabeller.

Utfall och iakttagelser
Tabell 3: Utfall stickprovskontroll särskolan
Fakturaunderlag
finns

Faktura i
enlighet
med avtal

Fakturabelopp
i enlighet med
avtal

Faktura
enligt
BokfL.

Ja

16

4

10

16

Nej

0

8

0

0

Delvis

0

4

0

0

Går ej att bedöma

0

0

3

0

Särskolan

I verifieringen har ett antal avvikelser noterats. Åtta fakturor bedöms ej vara i
enlighet med avtal. I avtal anges att det av faktura ska framgå á-pris/km samt antal
km/tur, vilket saknas på dessa. Fyra fakturor bedöms delvis uppfylla kriterierna
enligt avtal. Fakturorna hänvisar till underlag som är väldigt omfattade sett till
antalet elever och körturer. Tre fakturor går ej att bedöma avseende fakturerat
belopp eftersom det saknas uppgifter på faktura och/eller underlag.

Tabell 4: Utfall stickprovskontroll förskoleklass och grundskolan
Fakturaunderlag
finns

Faktura i
enlighet
med avtal

Fakturabelopp
i enlighet med
avtal

Faktura
enligt
BokfL.

Ja

20

8

13

20

Nej

0

1

0

0

Delvis

0

1

0

0

Går ej att bedöma

0

6

7

0

Förskoleklass
och grundskola

I verifieringen har ett antal mindre avvikelser noterats. En faktura bedöms delvis
uppfylla kriterierna enligt avtal. På fakturan saknas specificerade uppgifter om tid
samt uppgift om fordon. En faktura bedöms inte vara uppställd i enlighet med avtal
eftersom det saknas á-pris/km samt antal km/tur, vilket enligt avtal ska framgå. Sex
fakturor går inte att bedöma avseende enlighet med avtal utifrån att avtal saknas.
Fyra av dessa fakturor avser köp direkt från leverantör genom direktupphandling.
För dessa fakturor går det inte heller att bedöma pris. Fakturorna avser transport
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för klassutflykt och kulturresa. För ytterligare tre fakturor går det inte att göra en
bedömning av fakturerat belopp. Två av dessa avser köp av terminskort med
kollektivtrafik, vilket enligt uppgift sker utifrån pris reglerat av tekniska nämnden.
För den sista fakturan går det inte att bedöma pris eftersom uppgifter saknas på
fakturan.
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4.

Granskningsresultat - Färdtjänst

4.1.

Organisation och ansvar

Rätten till färdtjänst regleras i Lag om färdtjänst (1997:736). Lagen gäller särskilt
anordnade transporter för personer med funktionshinder som har väsentliga
svårigheter att förflytta sig på egen hand eller med kollektivtrafik.

4.1.1.

Roll- och ansvarsfördelning

I Region Gotland är det tekniska nämnden som ansvarar för att regionens uppgifter
utförs i enlighet med lagen. I tekniska nämndens reglemente anges att det åligger
tekniska nämnden att ha det övergripande ansvaret för färdtjänst och sjukresor,
dock ej att besluta om tillhörande reglementen och taxor, vilket ankommer på
regionfullmäktige.
På tjänstemannanivå hanterar teknikförvaltningen färdtjänsten. Organisatoriskt är
det kollektivtrafikenheten som finns under planerings- och utvecklingsavdelningen
inom teknikförvaltningen som hanterar färdtjänstverksamheten. Inom
kollektivtrafikenheten arbetar en operativ enhetschef, två färdtjänsthandläggare, en
trafikplanerare samt ytterligare en handläggare. Det är främst de två
färdtjänsthandläggarna som har arbetsuppgifter relaterade till
färdtjänstverksamheten (totalt cirka 1,5 tjänster). Handläggaren hanterar och
administrerar faktureringen kring färdtjänsten. Inom teknikförvaltningen finns
också en kundtjänst som är första kontakt för medborgarna i frågor som rör
teknikförvaltningens områden. Kundtjänsten kan vara behjälplig med enklare
ärenden, till exempel om en person vill beställa hem en blankett för ansökan om
färdtjänst. Enligt enhetschefen för kollektivtrafikenheten är kundtjänsten till stor
hjälp för att avlasta färdtjänsthandläggarna. Samtidigt framkommer att det finns
vakanta tjänster inom kollektivtrafikenheten och att det stundtals varit en hög
personalomsättning. De intervjuade upplever hög arbetsbelastning och att det inte
finns en plan framåt för hur problematiken och sårbarheten ska hanteras.
Teknikförvaltningen har upphandlat utförandet av färdtjänstverksamheten.
Förvaltningen har även upphandlat en beställningscentral som Samres driver i
dagsläget. Samres sköter all koordinering, beställning samt uppföljning med
leverantörerna. Kundtjänstärenden går dock via teknikförvaltningens kundtjänst,
vilket uppges ha varit ett politiskt krav vid upphandlingen av beställningscentralen.
Genom att ha kundtjänsten i egenregin får teknikförvaltningen en god inblick i de
klagomål och ärenden som hanteras kopplat till färdtjänsten. De intervjuade
beskriver att det kan ses som en form av kvalitetskontroll.

4.1.2.

Handläggningsprocessen och beställningscentralen

Färdtjänsthandläggarna tar emot ansökningar om färdtjänst samt genomför
utredning samt bedömning efter tidigare praxis med syfte att eftersträva en
likabehandling i bedömningen. Utifrån bedömningen fattar en av
färdtjänsthandläggarna ett beslut som skickas hem till den person som ansökt om
färdtjänst. Av beslutet framgår om den enskilde har ett fritt antal resor eller om
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beslutet avser ett begränsat antal resor. Färdtjänsthandläggaren fattar beslut om
färdtjänst på delegation av tekniska nämnden. Beslutet läggs sedan in i Treserva
(verksamhetssystem) samt Alfa (beställningssystem).
I beställningssystemet finns all information inlagd för att underlätta
beställningsförfarandet. Bland annat ska det i systemet framgå om den enskilde har
rullstol, är i behov av att åka ensam, har med sig ledsagare etc. Detta för att det ska
vara så enkelt som möjligt för den enskilde att beställa en resa med färdtjänsten.
Uppgifterna i beställningssystemet är tillgängliga både för kollektivtrafikenheten
och den upphandlade beställningscentralen.
När den enskilde har fått hem sitt beslut om färdtjänst kan denne ringa ett
telefonnummer till beställningscentralen för att boka färdtjänst. Det är även möjligt
att boka, avboka och hålla koll på sina egna färdtjänstresor via en app eller
webbsida (Alfa Online).

4.2.

Styrning och kontroll av kostnaderna

4.2.1.

Faktureringsrutiner

I avtalet med Samres, som är den upphandlade leverantören av
beställningscentralen, ingår att Samres administrerar och hanterar egenavgifter,
men även leverantörsfakturorna från de upphandlade utförarna av färdtjänsten.
Samres nettofakturerar Region Gotland månadsvis. Nettofakturan avser samtliga
leverantörsfakturor justerat för intäkterna från egenavgifterna, vilket kan beskrivas
som en omvänd fakturering. Samres fakturerar således Region Gotland 12 gånger
per år för den utförda färdtjänsten, och Samres betalar i sin tur de upphandlade
leverantörerna. Samres fakturerar även Region Gotland för driften av
beställningscentralen i enlighet med avtal. Totalt får Region Gotland i normalfallet
24 fakturor per år (2 per månad) från Samres, där den ena avser utförd färdtjänst av
de upphandlade leverantörerna och den andra beställningscentralen.
Ekonomichefen vid teknikförvaltningen lyfter att den omvända faktureringen är
problematisk, eftersom Region Gotland inte får en tillräckligt god insyn och kontroll
över sina intäkter (egenavgifter). Enligt ekonomichefen ska denna del av avtalet ses
över inför nästa upphandling.
I fakturaunderlaget från Samres framgår samtliga resor som har gjorts under
perioden. Handläggaren på kollektivtrafikenheten stämmer av de egenavgifter som
ska faktureras. Egenavgifter som ska faktureras, dvs. när betalning inte sker kontant
eller med kort i direkt anslutning till resan, sköts av teknikförvaltningen och inte
Samres. Kontroll görs av att ingen bomersättning faktureras, eftersom det inte ska
utgå någon ersättning för bomkörningar enligt avtalet.
I övrigt görs inga särskilda kontroller eller stickprov av fakturaunderlaget, till
exempel att ersättningen är korrekt eller att avståndet mellan adresserna är korrekt.
Enligt handläggaren på kollektivtrafikenheten godkänner transportörerna
beställningen, där adresserna och avståndet innan körningen är bestämd. Det
innebär att transportörerna inte själva rapporterar in körda kilometer eller
liknande. Handläggaren menar vidare att transportörerna hör av sig om
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ersättningen är felaktig. Samres vidarefakturerar transportörsersättningen, men får
själva ingen ersättning för antal körda kilometer.
Vid kontering av fakturan delas den upp per verksamhet, dvs. färdtjänst, närtrafik,
anropsstyrd trafik, förvaltningsresa eller sjukresa. På fakturan kan det även
förekomma sjukresor hänförliga till utomläns landsting. Dessa resor faktureras
hemlandstinget.

4.2.2.

Egenavgifter

Färdtjänstresenären betalar egenavgift för färdtjänstresan. Egenavgiften ska betalas
i samband med resan, antingen med kort eller kontant. Det finns även möjlighet att
månadsvis bli fakturerad för sina färdtjänstresor i efterhand. Vid faktura
tillkommer en fakturaavgift på 50 kr/månad. Färdtjänstberättigade barn och
ungdomar reser avgiftsfritt på landsbygden på Gotland under hela året.
Avgiftsbefrielsen gäller till och med den 30 juni det år man fyller 20 år.
Regionfullmäktige beslutar efter förslag från tekniska nämnden vilken taxa som
skall gälla vid färdtjänstresa. Gällande egenavgifter varierar mellan 44-114 kr,
beroende på dels avstånd och dels tidpunkt på dygnet. Av bilaga 2 framgår gällande
egenavgifter.
För resor i annan kommun är egenavgiften för resan 20 % av fordonets
taxameterbelopp, dock högst 90 kr per enkelresa.

4.2.3.

Budgetering av kostnader för färdtjänsten

Budgeten för färdtjänsten baseras sig på utfallet föregående år där även eventuella
kända förändringar i verksamheten eller bland färdtjänstresenärerna beaktas. I
budgetarbetet får enheten hjälp av förvaltningens ekonom. Handläggarna är inte
involverade i budgetprocessen.

4.2.4.

Uppföljning och utfall av kostnader för färdtjänsten

Under perioden år 2013 – 2016 har kostnaderna för färdtjänstresor varierat mellan
10,3 – 11,2 mnkr. Utfallet för perioden januari – maj 2017 uppgår till cirka 4,4
mnkr, vilket på årsbasis motsvarar cirka 10,5 mnkr. Utfallet för perioden är cirka
0,6 mnkr bättre än budgeterat.
Tabell 5: Färdtjänstresor, budget och utfall perioden 2013 – maj 2017
År

Budget, tkr

Utfall, tkr

Avvikelse, tkr

2013

11 837

10 601

1 236

2014

12 342

10 258

2 084

2015

10 590

11 220

-630

2016

10 665

10 978

-313

4 958

4 395

563

Jan-maj 2017

Oktober 2017
Region Gotland
PwC

19 av 32

Vid intervju framkommer att det inte finns någon utnämnd ansvarig för ekonomisk
uppföljning av färdtjänstkostnader. Det sker således ingen särskild ekonomisk
uppföljning av färdtjänstresorna varje månad. Handläggarna följer dock
kostnaderna och signalerar om det är något som avviker. Nämnden erhåller
information om kollektivtrafikens kostnader nio gånger årligen. Specifik ekonomisk
uppföljning avseende samhällsbetalda resor efterfrågas inte, vilket enligt
ekonomichefen på teknikförvaltningen antagligen beror på att färdtjänstresorna i
sig utgör en relativt liten del av det totala ekonomiska ansvaret som nämnden har.

4.3.

Upphandlade avtal och kvalitet

4.3.1.

Avtal för beställningscentral

Region Gotland har tecknat ett avtal med Samres AB om att driva en
beställningscentral med start 2015-11-01. Avtalet är giltigt till och med 2017-09-30
med möjlighet till förlängning i tre år per ett år i taget. Samres AB:s uppdrag är att
upprätta och driva beställningscentral för färdtjänstresor, sjukresor,
förvaltningsresor, närtrafikresor och skolskjuts med taxi i den omfattning och på de
villkor som anges i avtalet, kravspecifikationen och anbudet.
I avtalet anges att Region Gotland inte lämnar någon garanti om avrop av vissa
volymer eller av vissa värden. Vidare anges att leverantören ska ha rutiner för att
säkerställa att produktionen av de tjänster som levereras under avtalstiden sker
under sådana förhållanden som är förenliga med de grundläggande villkor i
leverantörskedjan som anges i avtalet. Vidare anges att rutinen minst ska innehålla:
-

Ansvarsfördelning hos Samres gällande socialt ansvarstagande i
leverantörskedjan.

-

En beskrivning på hur underleverantörer bedöms utifrån socialt perspektiv i
produktionen.

-

Vilka sociala krav som ställs på underleverantörerna. Dessa måste minst
motsvara de krav som Region Gotland ställer på Samres i avtalet.

-

En beskrivning av hur kontroll görs och dialog förs med
underleverantörerna.

-

Tidplan för kontroll och dialog med underleverantörer.

-

Hur avvikelser hanteras.

Samres är på begäran av Region Gotland skyldig att redovisa att kraven om socialt
ansvarstagande i leverantörsleden uppfylls. Samres är också skyldig att möjliggöra
för Region Gotland att själv eller genom ombud utföra inspektioner på plats hos
Samres och/eller hos någon av Samres underleverantörer för att säkerställa att
kraven om socialt ansvarstagande i leverantörsleden uppfylls.
När det gäller tjänstens utförande anges i avtalet att Samres i sitt uppdrag ska ta
hänsyn till att merparten av resenärerna är människor med särskilda behov, och att
resenären ska bemötas på ett sådant sätt som skapar både trygghet och säkerhet.
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I uppdraget ingår även, enligt avtalet, att hantera transportörsavtal samt
utbetalning av transportörsersättningar. I avtalet anges att transportörernas
verksamhet och fordon ska kontrolleras av Samres samt att det ska ske enligt en
strukturerad revisionsmetod minst 1 ggr per år i förebyggande syfte. Återkoppling
till Region Gotland ska göras efter varje kontroll.
I avtalet specificeras även andra krav, till exempel avseende servicenivå för
inkommande telefonanrop tillgänglighet för tjänsten, punktlighet samt personal och
kompetens.
Enligt avtalet ska fakturering ske per månad i efterskott via elektronisk fakturering.
En tolftedel av den överenskomna fasta kostnaden för uppdraget faktureras
Kollektivtrafikenheten varje månad. Antalet beställningar/resor under den
fakturerade månaden gånger avtalad ersättning per resa faktureras respektive
beställare (vilket anges med referensnummer). I avtalet framgår även vilka
uppgifter som fakturan ska innehålla.
Kostnaden för beställningscentralen består av en fast årsavgift samt en rörlig avgift
per telefonbokning eller elektronisk bokning. Samres AB kan begära att få
indexjustera priserna högst en gång per tolv månader från och med 2016-11-01.
Prisjustering sker utifrån förändring i Arbetskostnadsindex för tjänstemän, privat
sektor och andra serviceföretag. Vid första justering ska basmånad vara november
2014 och jämförelsemånad ska vara juli 2016. Därefter ska prisjusteringen beräknas
utifrån förändringen mellan juli 2016 som basmånad och juli 2017 som
jämförelsemånad osv.

4.3.2.

Transportörsavtal

Region Gotland har gett Samres AB, som driver beställningscentralen, i uppdrag att
upphandla och teckna avtal med transportörer för samhällsbetald trafik på Gotland.
I avtalen är det Region Gotland som är huvudmannen, men huvudmannen
företräds av beställningscentralen. Följande fyra transportörsavtal finns
upphandlade av Samres AB:


Taxibolag 1
Avtalet avser 21 stycken resurser varav 12 stycken ska vara schemalagda
med personbil samt 9 stycken med specialfordon varav 5 stycken ska vara
utrustade som bårfordon med stationeringsområde Gotland. Avtalet gäller
fram till och med 2017-12-31 med möjlighet att förlänga avtalet med upp till
24 månader vid ett eller flera tillfällen med minst sex månader i taget.
Taxibolaget erhåller en transportörsersättning som är specificerad i avtalet. I
transportörsersättningen ingår grundersättning, ersättning per kilometer
inom uppdrag samt ersättning för service till resenär. Ersättningen justeras
årligen enligt SCB:s färdtjänstindex.
I avtalet anges vidare att betalning till transportör sker månadsvis i
efterskott. Beställningscentralen beräknar i planeringssystemet och i
enlighet med avtalet, vilken ersättning som skall utgå för varje köruppdrag.
Erhållna egenavgifter från resenär, samt eventuella viten, skadestånd och
övriga avgifter avräknas från det belopp som utbetalas till transportören.
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I avtalet framgår att viten uttas då den avtalade kvaliteten inte upprätthålls
och det beror på transportören samt när det inte finns en godtagbar
förklaring. Viten uttas bland annat vid brister avseende säkerhetskrav,
tidspassning eller registrering av resenär-ID. Totalt finns tio
kvalitetsområden inom vilka vitesbelopp kan utkrävas vid brister. Det finns
även en klausul om övriga avtalsbrott utöver dessa tio specificerade
områden.


Taxibolag 2
Avtalet avser 1 stycken backup-resurs schemalagd med specialfordon
utrustad med bår och med stationeringsområde Gotland. I övrigt gäller
samma avtalstid, avtalsvillkor samt ersättningsnivåer som i avtalet med
taxibolag 1.



Taxibolag 3
Avtalet avser 2 stycken backup-resurser schemalagd med personbil med
stationeringsområde Gotland. Avtalstiden löper enligt avtalet fram till och
med 2016-06-30 med en ensidig option att förlänga avtalet med upp till 24
månader vid ett eller flera tillfällen med minst sex månader i taget. Avtalet
förlängdes med oförändrade villkor den 21 december 2015 med ett halvår,
dvs. förlängningsperioden är 2016-07-01 till och med 2017-12-31. Enligt
enhetschef för kollektivtrafikenheten beror förlängningen på att man vill att
avtalstiden ska vara i symbios med de tre övriga transportörsavtalen som
har tecknats.
Avtalets innehåll är i stort detsamma som i de övriga transportörsavtalen för
färdtjänsten, med vissa undantag. Ett sådant undantag är att det finns en
returrabatt i avtalet som lämnas av transportör vid återtransport med
resenär i bil mot den schemalagda resursens basområde.



Transportörsavtal specialfordon
Avtalet avser 1 stycken resurs schemalagd med specialfordon utrustad med
bår och med stationeringsområde Gotland. I övrigt gäller samma avtalstid,
avtalsvillkor samt ersättningsnivåer som i avtalet med taxibolag 1.

Det konstateras att det finns kvalitetskrav specificerade i de avtal som Region
Gotland via Samres AB har tecknat med transportörsleverantörerna.
Kvalitetskraven är förknippade med viten vid brister. I avtalet är också ersättningen
samt ersättningsnivån specificerade.
Vid intervju med ekonomichef vid teknikförvaltningen, avdelningschef för
planerings- och utvecklingsavdelningen samt enhetschef vid kollektivtrafikenheten
framkommer att de överlag är nöjda med nuvarande avtal. Det lyfts också fram att
de är nöjda med beställningscentralen och avtalet med Samres AB.
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4.4.

Avtalsuppföljning

4.4.1.

Uppföljning av transportörsavtalen

Uppföljning av transportörsavtalen sker av Samres AB. Uppföljningen
dokumenteras i kvartalsvisa uppföljningsrapporter som Samres presenterar för
kollektivtrafikenheten. Samtliga leverantörer bjuds även in till
kollektivtrafikenheten två gånger per år för dialog.
Uppföljningsrapporten från Samres är uppdelad i fem områden:
1.
2.
3.
4.
5.

Bemötande och kompetensuppföljning
Telefonstatistik
Resestatistik
Transportörer
Övrigt

När det gäller bemötande och kompetensuppföljning redovisas bland annat
månadsvis statistik över antal felbokningar, antal resor, antal
transportörsavvikelser och antal synpunkter.
Telefonstatistiken visar antal inkomna anrop, antal besvarande samtal, antal
besvarade samtal inom 60 sekunder, medelväntetid i sekunder samt
medelsamtalstid i sekunder per dag.
I resestatistiken framgår antal resor, kostnad per personkilometer, kostnaden per
rese/transportörskostnad, medelreslängd samt samordningsvinst per beställning. I
denna del redovisas också samordningsvinsten som enligt avtalet ska uppgå till
minst 19,00 procent. Vid samordningsvinster över 21,00 procent ges en bonus på
15 000 kronor per procentenhet och vid samordningsvinster som under 19,00
procent uttas vite med 15 000 kronor per procentenhet.
I transportörsdelen redovisas förseningsstatistik, uppdelat på fem tidsintervall.

4.4.2.

Resenärsundersökning

Region Gotland använder en modell för mätning av den anropsstyrda trafiken som
Svensk Kollektivtrafik arbetet fram. Modellen kallas för ANBARO (BAROmetern för
ANropsstyrd trafik) och är en undersökning som mäter resenärernas upplevda
kvalitet på den senaste färdtjänst- eller sjukresan som genomförts. Majoriteten av
alla länstrafikbolag i Sverige använder undersökningen enligt enhetschefen för
kollektivtrafikenheten. I ANBARO-undersökningen 2016 ingick till exempel 16 av
20 län.
Resenärerna intervjuas per telefon dagen efter genomförd resa. De tillfrågas om
beställning och bemötande, samt om intryck av resan. Intervjuer genomförs
dagligen, året runt. I Region Gotland väljs två färdtjänstresenärer samt två
sjukresenärer ut per dag för deltagande i undersökningen. Undersökningen
genomförs av en extern leverantör. I undersökningen ställs bland annat följande
frågor:
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-

Ungefär hur lång tid tog det innan du fick svar och kunde göra din
beställning?

-

Vilket betyg vill du ge bokningen (hur väl stämde tiden du fick med den tid
du önskade åka?)

-

Kom fordonet på det klockslag som du fick löfte om?

-

Vilket betyg vill du ge förarens bemötande?

-

Vilket betyg vill du ge förarens förmåga att hitta till den adress du skulle
åka till?

Genom resultatet från undersökningen kan kollektivtrafikenheten få en oberoende
uppföljning av både beställningscentralen och av transportörerna enligt
enhetschefen för kollektivtrafikenheten. Resultatet redovisas i en webbportal där
det är möjligt att analysera resultateten. Webbrapporten uppdateras en gång per
vecka med resultateten av föregående veckas intervjuer. Region Gotland har genom
webbportalen också tillgång till data bakåt i tiden.
Enligt enhetschef för kollektivtrafikenheten har de dock inte, på grund av tidsbrist,
inte hunnit analysera eller studera resultaten från ANBARO-undersökningarna.
Enhetschefen menar dock på att de också får en god bild av kvalitén på
leverantörerna genom den kundtjänstverksamhet som finns på teknikförvaltningen,
vilken alla ärenden och synpunkter rörande färdtjänsten går igenom.

4.5.

Verifiering av fakturor mot avtal

4.5.1.

Beställningscentralen

Varje månad får kollektivtrafikenheten en faktura avseende beställningscentralen
som består av en fast avgift (årsavgift) samt en rörlig kostnad per bokning. Dessa är
reglerade i prisbilaga till avtalet med Samres AB. En gång per tolv månader har
Samres AB även möjlighet att indexjustera priserna enligt arbetskostnadsindex
(som tidigare beskrivet i rapporten).
När det gäller fakturan avseende beställningscentralen ska, enligt avtalet, 1/12 av
den överenskomna fasta kostnaden för uppdraget faktureras kollektivtrafikenheten.
På fakturan ska antalet beställningar under den fakturerade månaden anges samt
referens för beställaren. I övrigt ska fakturan innehålla grundläggande krav enligt
Bokföringslagen.
Inga generella avgifter som expeditions- och/eller faktureringsavgifter får
förekomma på fakturan.

Utfall och iakttagelser
Verifiering har gjorts av fem fakturor från december 2016 – april 2017 för att
kontrollera att indexjusteringen är korrekt genom en kontrollberäkning utifrån vad
som står angivet i avtalet samt i prisbilaga till avtalet. Kontroll har även gjorts av
om fakturorna är uppställda i enlighet med avtalet och att priserna överensstämmer
med avtalet.
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Samtliga fem fakturor har kontrollerats utan anmärkning. Inga avvikelser noteras.
Däremot noteras att det på vissa fakturor är otydligt vilken månad som avses, även
om det underförstått kan utläsas med hjälp av fakturadatumet. I övrigt är
fakturorna uppställda i enlighet med de krav som ställs på en faktura i
bokföringslagen.

4.5.2.

Transportörsersättning färdtjänst

Varje månad fakturerar Samres AB för transportörsersättning i efterskott.
Fakturorna är samlingsfakturor och avser transportörsersättning för både sjukresa,
färdtjänst, närtrafik och allmän kollektivtrafik (anropsstyrd trafik). Fakturorna
innehåller även eventuella justeringar, viten och i förekommande fall bonus enligt
incitamentssystemet (Malus-Bonussystem).
De fakturerade kostnaderna för färdtjänsten baseras på den ersättning som anges i
transportörsavtalen som Region Gotland har tecknat med de olika transportörerna
genom Samres AB.
Till den månatliga fakturan från Samres AB erhåller Region Gotland även ett
faktureringsunderlag där samtliga resor finns specificerade. Av filen framgår bland
annat avstånd, antal kilometer, eventuell samordning samt personnummer för varje
resa. Det framgår också hur mycket som har betalts i egenavgifter samt hur stor den
kvarvarande transportörsersättningen är.

Utfall och iakttagelser
Verifiering har gjorts av tre fakturor från januari, mars och maj 2017:
År 2017

Antal personer
i faktureringsunderlaget

Antal
resor

Genomsnitt
antal resor per
person

Antal
bomkörningar

Januari

1190

3755

3,16

67

Mars

1189

4330

3,64

84

Maj

1123

4124

3,67

63

Kontroll och avstämning av den sammanlagda kvarvarande
transportörsersättningen i faktureringsunderlaget har gjorts mot faktura utan några
väsentliga avvikelser. Kontroll har också gjorts av att fakturorna innehåller de
uppgifter som ska finnas på en faktura enligt bokföringslagen. Det noteras att det på
vissa fakturor är otydligt vilken månad som avses, även om det underförstått kan
utläsas med hjälp av fakturadatumet. Fakturorna innehåller i övrigt de uppgifter
som ska finnas på en faktura enligt bokföringslagen.
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5.

Revisionell bedömning

5.1.

Avstämning mot kontrollmål

Nedan görs en bedömning av respektive kontrollmål utifrån iakttagelser och
granskningsresultat. Kontrollmålen bedöms uppfyllt, delvis uppfyllt eller ej uppfyllt.
Bedömning och
kommentar
Barn- och
utbildningsnämnden

Bedömning och
kommentar

Det finns en tydlig
ansvarsfördelning mellan
berörda nämnder kring
styrning och uppföljning
av samhällsbetalda resor.

Uppfyllt
Ansvaret bedöms tydliggjort
både mellan berörda
nämnder och inom den
egna nämnden. Ansvaret
framgår av nämndens
reglemente. Det finns av
nämnden beslutade
riktlinjer för
skolskjutsverksamheten.

Uppfyllt
Ansvaret bedöms
tydliggjort både mellan
berörda nämnder och
inom den egna nämnden.
Ansvaret framgår av
nämndens reglemente.
Det finns av fullmäktige
beslutade bestämmelser
för färdtjänst.

Berörda nämnder har en
god styrning och kontroll
av kostnaderna för
samhällsbetalda resor
inklusive budgetering och
redovisning.

Delvis uppfyllt
Fakturering av kostnader
för skolskjuts inom
särskolan, förskoleklass och
grundskolan sker
månatligen i efterskott. I
samband med fakturering
sker kontroller löpande och
viss månadsuppföljning
görs.

Delvis uppfyllt
Samres nettofakturerar
(dvs justerat för
egenavgifterna)
månatligen förvaltningen i
efterskott, dels för utförd
färdtjänst och dels för
driften av
beställningscentralen. Det
sker inga direkta
kontroller av
fakturaunderlaget utifrån
bedömningen att
transportörerna
godkänner beställningen
innan körningen är
bestämd.
Färdtjänstkostnader följs
inte upp särskilt varje
månad, handläggarna
signalerar dock om
avvikelser uppstår. Budget
baseras på året innan.

Kontrollmål

Inom särskolan kontrollerar
skolintendenten kostnader
mot fakturaunderlag.
Skolskjutskostnader för
förskoleklass och
grundskola granskas av
skolskjutskoordinatorn som
godkänner
transportörsfakturorna
utifrån fakturaunderlag och
därefter beslutsattesterar
försörjningschefen.
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Fluktuationsanalys av
kostnader för förskoleklass
och grundskola visar att det
finns viss variation över tid,
bl.a. avseende kostnader för
elever med växelvis boende.
Nämnden har med
anledning av detta tillsatt
en utredning som ska
redovisas i oktober.
Berörda nämnder har
säkerställt att det finns
ändamålsenliga avtal
upphandlade för att
tillgodose behovet av
resor.

Uppfyllt
Särskolan har fem
upphandlade
transportörsavtal med tre
olika entreprenörer för
specialskjutsar.
Skolskjutsverksamheten
inom förskoleklass och
grundskola har tre
upphandlade
transportörsavtal för
skolbuss och två
transportörsavtal för taxi.
Skolskjuts avseende taxi
omfattas av det avtal som
regionen tecknat med
Samres AB om att upprätta
och bedriva en
beställningscentral för
samhällsbetalda resor.

Det sker en löpande
uppföljning av avtalen för
samhällsbetalda resor
bl.a. med avseende på
fakturerade resor.

Delvis uppfyllt
Inom särskolan sker
uppföljningsmöten med
transportörerna tre gånger
per år.
Den övriga
skolskjutsverksamheten har
kvartalsvisa träffar med
Samres AB, som ansvarar
för uppföljning av avtalen
avseende taxiresor.
Förvaltningen ansvarar för
att följa upp att avtalet med
Samres AB fungerar.

Oktober 2017
Region Gotland
PwC

Uppfyllt
Färdtjänstresor omfattas
av det avtal som regionen
tecknat med Samres AB
om att upprätta och
bedriva en
beställningscentral för
samhällsbetalda resor.
Samres har upphandlat
fyra transportörsavtal för
färdtjänst, tre avtal
avseende taxi och ett avtal
avseende specialfordon.

Uppfyllt
Samres ansvarar för
uppföljning av avtalen
avseende taxiresor, medan
berörda förvaltningar
ansvarar för att följa upp
att avtalet med Samres AB
fungerar. Samres
tillhandahåller
uppföljningsrapporter
kvartalsvis. Två gånger per
år bjuds samtliga
leverantörer in till
kollektivtrafikenheten för
dialog.
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Uppföljning av avtalen
avseende skolskjuts med
buss sker med var och en av
de upphandlade
entreprenörerna.
Skolskjutskoordinatorn och
försörjningschef träffar
kvartalsvis representanter
för de olika
entreprenörerna.
Uppföljningen är till viss del
reglerad i avtal.

Extern leverantör
genomför löpande
resenärsundersökningar.
Pga tidsbrist hinns dock
inte med att analysera
utfall och resultat.
Verifiering har gjorts av
fem fakturor avseende
beställningscentralen och
tre fakturor avseende
transportörsersättning.
Inga avvikelser noterades.

Elev- eller
föräldraundersökning har
inte gjorts de senaste åren.
Verifieringen visar att det
finns vissa avvikelser
avseende innehåll på
faktura utifrån vad som
avtalats om. Inga
felaktigheter avseende
fakturerat belopp har
noterats, däremot har ett
antal fakturor inte gått att
bedöma avseende pris
utifrån att avtal saknas
(direktupphandling) eller
pga bristande uppgifter på
faktura.

5.2.

Svar på revisionsfrågan

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfråga:
-

Har barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden en tillräcklig
styrning och kontroll av samhällsbetalda resor?

Efter genomförd granskningen är vår bedömning att barn- och utbildningsnämnden
och tekniska nämnden i allt väsentligt har en tillräcklig styrning och kontroll av
samhällsbetalda resor.
Bedömningen baseras på en samlad värdering av de iakttagelser och
granskningsresultat som gjorts utifrån uppställda kontrollmål. Se avsnitt ovan.
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2 Bilaga 1 – Granskad dokumenation
2.1 Skolskjuts


Reglemente för barn- och utbildningsnämnden (antaget av fullmäktige 199112-16 med senast gjorda ändringar 2015-12-14 § 313).



Barn- och utbildningsnämndens delegationsordning (fastställd av barn- och
utbildningsnämnden 2016-12-13, § 143).



Beslut om vidaredelegation: E.12, planering och tillsyn av skolskjutsar och
skolskjutsorganisation. Ärende BUN 2016/821 (24 februari 2017).



Riktlinjer för skolskjutsverksamheten (beslut i barn- och
utbildningsnämnden september 2010, senast reviderad i april 2016).



Blanketter hänförliga till skolskjutsverksamheten (bland annat
ansökningsblankett).



Skolskjuts för barn beviljade insatsen korttidsvistelse (överenskommelse
mellan socialförvaltningen och utbildnings- och arbetslivsförvaltningen
avseende samverkan kring skolskjuts av barn som är beviljade insatsen
korttidsvistelse enligt LSS). BUN 2016/64.



Samtliga transportörsavtal/avtal hänförliga till skolskjutsar.



Avtal med Tieto Sweden Healthcare & Welfare AB avseende
planeringsverktyg (OptiPlan Elevresor).



Avtal med Samres AB avseende beställningscentralen.



Kvartalsrapport (uppföljningsrapport) från Samres AB:
o Kvartal 4 år 2015
o Kvartal 1-4 år 2016
o Kvartal 1 år 2017



Minnesanteckningar, dialog samt uppföljning av skolskjutsavtal, 2017-05-17



Transaktionslista över kostnader för skolskjuts januari-maj 2017.



Utfall och budget för skolskjutsverksamheten 2013-2016.



Resultatsammanställning av föräldraenkäter läsår 2016/2017.

2.2 Färdtjänst


Reglemente för tekniska nämnden (antaget av fullmäktige 1993-12-13 med
senast gjorda ändringar 2015-03-30 § 142).
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Tekniska nämndens delegationsordning (antagen av tekniska nämnden
2015-05-27, § 132 och senast reviderad 21 november 2016, TN § 195).



Bestämmelser för färdtjänst (antagna av fullmäktige 2011-11-26 med senast
gjorda ändringar 2016-09-26, § 134).



Samtliga fyra transportörsavtal.



Avtal med Samres AB avseende beställningscentralen.



Kvartalsrapport (uppföljningsrapport) från Samres AB:
o Kvartal 4 år 2015
o Kvartal 1-4 år 2016
o Kvartal 1 år 2017



Transaktionslista över kostnader för färdtjänst januari-maj 2017.



Utfall och budget för kostnader avseende färdtjänst.
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3 Bilaga - Egenavgift för resor i
färdtjänst
Avstånd i
kilometer

Dagtid mellan klockan
05-23

Nattid mellan klockan
23-05

0-4

44 kr

55 kr

5-7

49 kr

60 kr

8-11

49 kr

60 kr

12-15

55 kr

65 kr

16-19

65 kr

77 kr

20-23

71 kr

82 kr

24-27

77 kr

87 kr

28-31

82 kr

92 kr

32-35

87 kr

99 kr

36-39

87 kr

99 kr

40-43

92 kr

104 kr

44-47

99 kr

109 kr

48-51

104 kr

114 kr

Mer än 51 km

104 kr

114 kr
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Revisionsskrivelse

Regionens revisorer
Regien Gotland
Reception Visborg

Datum 2017-10-31

2017 -10- 3 1
Sign:.

Regionstyrelsen
Barn- och utbildningsnämnden
Tekniska nämnden

Samhällsbetalda resor, skolskjuts och färdtjänst
På uppdrag av oss, de förtroendevalda revisorerna i Region Gotland, har PwC
genomfört en granskning av samhällsbetalda resor avseende skolskjuts och
färdtjänst. Granskningen har syftat till att bedöma om barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden har en tillräcklig styrning och kontroll av
samhällsbetalda resor.
Efter genomförd granskning är den sammantagna revisionella bedömningen att
berörda nämnder i allt väsentligt har en tillräcklig en tillräcklig styrning och
kontroll av samhällsbetalda resor.
Den sammantagna bedömningen baseras på följande iakttagelser och granskningsresultat:
Ansvaret bedöms tydliggjort både mellan och inom berörda nämnder.
Ansvaret framgår av nämndernas reglementen. Dokumenterade
styrdokument finns. Fullmäktige har beslutat om bestämmelser för
färdtjänst och barn- och utbildningsnämnden har beslutat om riktlinjer
för skolskjutsverksamheten.
Fakturering av kostnader för skolskjuts inom särskolan, förskoleklass
och grundskolan sker månatligen i efterskott. Skolintendenten
kontrollerar särskolans kostnader mot fakturaunderlag. Övriga
kostnader granskas av skolskjutskoordinatorn som godkänner
transportörs fakturorna utifrån fakturaunderlag och därefter
beslutsattesterar försörjningschefen. Viss månadsuppföljning görs.
Fluktuationsanalys visar att det finns viss variation över tid, bl.a.
avseende kostnader för elever med växelvis boende. Nämnden har med
anledning av detta tillsatt en utredning som ska redovisas i oktober.
Sämres AB nettofakturerar (d.v.s. justerat för egenavgifterna)
månatligen teknikförvaltningen i efterskott, dels för utförd färdtjänst
och dels för driften av beställningscentralen. Det sker inga direkta

Postadress SE-621 81 Visby
Telefon +46 (0)498 26 90 00 vxl

Org nr 212000-0803

E-post regiongotland@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland

Regionens revisorer

kontroller av fakturaunderlaget utifrån bedömningen att
transportörerna godkänner beställningen innan körningen är bestämd.
Färdtjänstkostnader följs inte upp särskilt varje månad, handläggarna
signalerar dock om avvikelser uppstår. Budget baseras på året innan.
Ändamålsenliga avtal är upphandlade för att tillgodose behovet av
resor. Särskolan har fem upphandlade transportörsavtal med tre olika
entreprenörer för specialskjutsar. Skolskjutsverksamheten inom
förskoleklass och grundskola har tre upphandlade transportörsavtal för
skolbuss och två transportörsavtal för taxi. Skolskjuts med taxi samt
färdtjänstresor omfattas av det avtal som regionen tecknat med Sämres
AB om att upprätta och bedriva en beställningscentral för
samhällsbetalda resor. För färdtjänst finns fyra transportörsavtal för tre
avtal avseende taxi och ett avtal avseende specialfordon, samtliga
upphandlade av Sämres AB.
Uppföljning av upphandlade avtal sker löpande under året inom
förvaltningarna. Sämres AB ansvarar för att följa upp avtalen avseende
taxiresor. Berörda förvaltningar ansvarar för att följa upp att avtalet
med Sämres efterlevs.
Verifiering har gjorts av fem fakturor avseende beställningscentralen
och tre fakturor avseende transportörsersättning. Inga avvikelser noterades. Verifiering har gjort av 16 fakturor avseende transportörsersättning för särskolan och 20 fakturor avseende transportörsersättning för
förskoleklass och grundskolan. Verifieringen visar att det finns vissa
avvikelser avseende innehåll på faktura utifrån vad som avtalats om.
Inga felaktigheter avseende fakturerat belopp har noterats, däremot har
ett antal fakturor inte gått att bedöma avseende pris utifrån att avtal
saknas (direktupphandling) eller pga. bristande uppgifter på faktura.
Granskningsrapporten överlämnas till barn- och utbildningsnämnden och tekniska nämnden för yttrande och till regionstyrelsens för kännedom. Revisionen
önskar svar på rapporten senast den 14 februari 2018.
Svaret skickas till registrator i Region Gotland på adress registratorrs@gotland.se med kopia till sakkunnigt biträde carin.hultgren@pwc.com
För Region Gotlands revisorer,

Carin Backlund
Ordförande

/

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3585
10 januari 2018

Mats Renborn

Tekniska nämnden

Yttrande över revisionsrapport granskning av hyror och arrenden
Förslag till beslut

•

Att tekniska nämnden översänder svar på granskning av hyror och arrenden till
kommunens revisorer.

Sammanfattning

På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i region Gotland har pwc genomfört
en granskning av hantering av fakturering av hyror och arrenden inklusive tomlokaler. Granskningen har syftat till att bedöma om regionstyrelsens interna kontroll avseende rutinerna för fakturering av hyror och arrenden är tillräcklig samt om uppgifterna i redovisningen är aktuella, fullständiga och rättvisande.
Efter genomförd granskning är den sammantagna revisionella bedömningen att regionstyrelsen inte i alla delar har en tillräcklig intern kontroll avseende rutinerna för
fakturering av hyror och arrenden. Vidare bedöms att uppgifterna i redovisningen är
aktuella, fullständiga och rättvisande.
Med anledning av granskningens resultat överlämnas rapporten till tekniska nämnden
för yttrande och till regionstyrelsen för kännedom. Revisionen förutsätter att relevanta åtgärder vidtas med anledning av granskningens resultat och önskar svar på
rapporten senast den 14 mars 2018.
Bedömning

Teknikförvaltningens bedömer att fastighetsförvaltningsavdelningen kommer att få
visst stöd av revisionsrapporten. Här nedan redovisas granskningens iakttagelser som
finns i revisionsrapporten i punktform. Teknikförvaltningens kommentarer redovisas
i anslutning till respektive punkt.
1. Det saknas dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering och fakturering
av hyror och arrenden. Inom fastighetsförvaltningsavdelningen har ett arbete pågått
sedan 2010 med ta fram en dokumenterad policy. Regionen har övergripande riktlinjer avseende kundfakturering. Den praktiska hanteringen och faktureringen av hyror
och arrenden anses dock i allt väsentligt fungera ändamålsenligt.
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Svar
Teknikförvaltningen kommer att dokumentera riktlinjerna för hantering av fakturering av hyror och arrenden. Riktlinjerna ska utformas på ett tydligt sätt så att de ger
ett ändamålsenligt stöd för hanteringen av fakturering av hyror och arrenden.
Något arbete med att ta fram en dokumenterad policy för fakturering av hyror och
arrenden har inte pågått in fastighetsförvaltningsavdelningen. I revisionsrapporten
anges att ett arbete pågått sedan 2010, vilket är ett missförstånd.
2. Det saknas dokumenterade principer för ersättningsnivåer av hyressättning. Utgångspunkt för hyressättning är självkostnadsprincipen.
Svar
Teknikförvaltningen kommer att dokumentera principer för ersättningsnivåer av hyressättningen och där kommer reglerna om självkostnader och marknadshyror att beskrivas. Arbetet måste ske i samarbete med regionstyrelseförvaltningen.
3. Revisorernas verifiering visar att samtliga 58 av 58 granskade avtal har fakturerats.
För samtliga 58 avtal finns uppgifter om kontrakt/avtal i fastighetssystemet, dock
återfinns inte avtal inscannade i systemet. Vi har verifierat 57 av 58 faktiska avtal och
samtliga av dessa är giltiga och alla, förutom ett, är undertecknat. Av ett avtal framgår
endast datum medan underskrift saknas.
Svar
Teknikförvaltningen kommer att scanna in samtliga hyresavtal i fastighetssystemet
samt säkerställa att samtliga hyresavtal är undertecknade av båda parter.
4. Revisorernas verifiering visar att det finns avvikelser avseende belopp för 6 granskade stickprov. I fyra fall överensstämmer inte fakturerat belopp med uppgifter i
kontraktslista. I två fall överensstämmer inte fakturerat belopp med avtal. Vidare noteras att det för två avtal inte har skett någon indexjustering av pris sedan år 2013,
trots att det finns en klausul i respektive avtal som reglerar detta.
Svar
Teknikförvaltningen kommer att säkerställa att indexjustering av hyresersättning förs
för samtliga hyresavtal.
5. Utdrag ur fastighetssystemet för att kartlägga antalet tomlokaler i regionen har efterfrågats, men inte erhållits. Enligt uppgift vore en dylik förteckning missvisande till
följd av att flera av de lokaler som finns registrerade i systemet utgör endast en del av
en fastighet, till exempel lokaler i en skola. Enligt uppgift har det inom årets internkontroll skett en stickprovskontroll avseende regionens fastighetsinnehav i fastighetsdatabasen gentemot Lantmäteriet. Vi har inte erhållit utfallet av kontrollen och kan
därmed inte uttala oss om det finns kontroll över vilka av regionens lokaler som inte
är uthyrda. Enligt uppgift ska dock tomlokaler undvikas.
Svar
Teknikförvaltningen kommer att delge revisorerna resultatet av genomförd intern
kontroll 2017. Om revisorerna vill ha uppgifter om tomma lokaler så kan fastighetsförvaltningsavdelningen redogöra för det.
Slutlig kommentar
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Hanteringen av fakturering av hyror och arrenden är omfattande inom teknikförvaltningen varför en god intern kontroll är viktig. För att säkra den interna kontrollen
kommer förvaltningen att öka kontrollinsatserna inom verksamheten.
Beslutsunderlag

Revisionsrapport 2017-11-28
Tjänsteskrivelse 2018-01-10

Teknikförvaltningen
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Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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1. Sammanfattning
På uppdrag av de förtroendevalda revisorerna i region Gotland har PwC genomfört
en granskning av hantering och fakturering av hyror och arrenden, inklusive
tomlokaler.
Granskningen har syftat till att besvara följande revisionsfrågor:


Är den interna kontrollen avseende rutinerna för fakturering av hyror och
arrenden tillräcklig?



Är uppgifterna i redovisningen aktuella, fullständiga och rättvisande?

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att den interna kontrollen
avseende rutinerna för fakturering av hyror och arrenden inte i alla delar är
tillräcklig. Vidare bedömer vi att uppgifterna i redovisningen i allt väsentligt är
aktuella, fullständiga och rättvisande.
De sammanfattande bedömningarna baseras på de i granskningen noterade
iakttagelser utifrån uppställda kontrollmål. Tre kontrollmål bedöms uppfyllda, tre
kontrollmål bedöms delvis uppfyllt, ett kontrollmål bedöms ej uppfyllt och ett
kontrollmål går ej att bedöma. Bedömningarna baseras på följande:
-

Det saknas dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering och
fakturering av hyror och arrenden. Inom fastighetsförvaltningsavdelningen
har ett arbete pågått sedan 2010 med ta fram en dokumenterad policy.
Regionen har övergripande riktlinjer avseende kundfakturering. Den
praktiska hanteringen och faktureringen av hyror och arrenden anses dock i
allt väsentligt fungera ändamålsenligt.

-

Det saknas dokumenterade principer för ersättningsnivåer av hyressättning.
Utgångspunkt för hyressättning är självkostnadsprincipen.

-

Vår verifiering visar att samtliga 58 av 58 granskade avtal har fakturerats.
För samtliga 58 avtal finns uppgifter om kontrakt/avtal i fastighetssystemet,
dock återfinns inte avtal inscannade i systemet. Vi har verifierat 57 av 58
faktiska avtal och samtliga av dessa är giltiga och alla, förutom ett, är
undertecknat. Av ett avtal framgår endast datum medan underskrift saknas.

-

Vidare visar vår verifiering visar att det finns avvikelser avseende belopp för
6 granskade stickprov. I fyra fall överensstämmer inte fakturerat belopp
med uppgifter i kontraktslista. I två fall överensstämmer inte fakturerat
belopp med avtal. Vidare noteras att det för två avtal inte har skett någon
indexjustering av pris sedan år 2013, trots att det finns en klausul i
respektive avtal som reglerar detta.

-

Betalningsbevakning sker centralt vid regionstyrelseförvaltningen. Det finns
regionövergripande riktlinjer för bevakning av kundfakturor och inkasso.
Påminnelse skickas ut sju dagar efter att en faktura förfallit till betalning.
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-

Utdrag ur fastighetssystemet för att kartlägga antalet tomlokaler i regionen
har efterfrågats, men inte erhållits. Enligt uppgift vore en dylik förteckning
missvisande till följd av att flera av de lokaler som finns registrerade i
systemet utgör endast en del av en fastighet, till exempel lokaler i en skola.
Enligt uppgift har det inom årets internkontroll skett en stickprovskontroll
avseende regionens fastighetsinnehav i fastighetsdatabasen gentemot
Lantmäteriet. Vi har inte erhållit utfallet av kontrollen och kan därmed inte
uttala oss om det finns kontroll över vilka av regionens lokaler som inte är
uthyrda. Enligt uppgift ska dock tomlokaler undvikas.

Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning och noterade iakttagelser lämnas följande
rekommendationer:


Färdigställa det påbörjade arbetet med att ta fram en dokumenterad policy
och riktlinjer kring hantering och fakturering av hyror och arrenden. Av
policyn bör framgå principer för ersättningsnivåer av hyressättning.



Säkerställa regionens fastighetsinnehav, samt kontroll över vilka fastigheter
som är uthyrda respektive tomlokaler.



Säkerställa att årlig indexering via KPI sker för samtliga hyresavtal som
omfattas av indexberäkningen.
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2. Inledning
2.1. Bakgrund
Revisorerna har mot bakgrund av genomförd risk- och väsentlighetsanalys inför
revisionsåret 2017 beslutat om en granskning avseende regionens hantering av
hyror och arrenden.
Intäkterna avseende hyror och arrenden uppgår till väsentliga belopp, drygt 122,8
mnkr enligt årsredovisning 2015. Det bedöms finnas risker kopplat till hanteringen
bland annat kopplat till att alla avtal faktureras med korrekt belopp. Hanteringen är
i viss mån förtroendekänslig. Revisorerna har bland annat mot denna bakgrund
identifierat fakturering av hyror och arrenden som ett prioriterat
granskningsområde.

2.2.

Revisionsfråga

Granskningen syftar till att besvara följande revisionsfrågor:


Är den interna kontrollen avseende rutinerna för fakturering av hyror och
arrenden tillräcklig?



Är uppgifterna i redovisningen aktuella, fullständiga och rättvisande?

2.2.1.

Kontrollmål och revisionskriterier

För att besvara revisionsfrågorna och därmed uppnå syftet med granskningen har vi
utgått från följande kontrollmål:









Det finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering och
fakturering av hyror och arrenden.
Alla utförda avtal faktureras.
Underlag för fakturering baseras på överenskomna villkor.
Upprättade fakturor överensstämmer med underlag.
Registrering av underlag sker vid rätt tidpunkt.
Betalningsbevakningen är tillräcklig avseende kundfakturorna.
Finns principer för ersättningsnivåer och efterlevs.
Kartläggning av tomlokaler

Revisionskriterier utgörs av lagar, föreskrifter, regelverk, fullmäktigebeslut etc.
Dessa utgör underlag till de bedömningsgrunder som uttrycks i kontrollmålen.

2.3. Revisionsmetod och avgränsning
Granskningsobjekt är tekniska nämnden och avgränsning sker utifrån
revisionsfrågor och formulerade kontrollmål.
Granskningsmetoden bygger på intervjuer med ansvariga handläggare, genomgång
och bedömning av rutiner och system för fakturering samt av vitala kontroller.
Verifiering av ett urval fakturor mot underliggande avtal.
Följande tjänstemän har intervjuats/ kontaktats via mail:
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Fastighetschef, teknikförvaltningen
Fastighetsförvaltare, teknikförvaltningen
Fastighetsekonom, teknikförvaltningen
Hyresadministratör, teknikförvaltningen

Revisionsrapporten har varit föremål för sakgranskning hos berörda tjänstemän.
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3.

Organisation och
ansvarsfördelning

Inom Region Gotland hanteras hyror och arrenden vid teknikförvaltningen. Se
förvaltningen organisation nedan.

Hanteringen av hyror och arrenden har fördelats på två avdelningar inom
förvaltningen. Fastighetsförvaltningsavdelningen hanterar de bebyggda
fastigheterna, medan mark- och stadsmiljöenheten hanterar arrenden och
tomträtter för obebyggda fastigheter. Teknikförvaltningens huvudsakliga uppdrag
avseende fastighetsförvaltningen är att tillhandahålla lokaler till regionens
förvaltningar. Regionen äger nästan inga bostadsrätter eftersom regionen beslutat
att all bostadsförmedling ska hanteras av allmännyttan, d.v.s. via det kommunala
bolaget Gotlandshem. De bostadsrätter som tillhandahålls via regionen är
mestadels (98 procent) via socialförvaltningen inom särskilt boende där regionen
hyr ut bostäderna i andra hand.
Det finns fem fastighetsförvaltare inom teknikförvaltningen. Dessa ansvarar för
kontakten med kunden/potentiella kunder och upprättar hyres- eller
arrendeavtalen. Vid intervju anges att fastighetschefen undertecknar samtliga
hyres- och arrendeavtal. I enlighet med nämndens delegationsordning har
enhetschef, ersättare och avdelningschef rätt att fatta beslut om uthyrning av
lokaler (högst fem år) till interna och externa hyresgäster, samt markuthyrning och
utarrendering inklusive byggnader (högst fem år). Inom förvaltningen finns även
fastighetsekonom och hyresadministratör.
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3.1.

Fastighets- och hyresadministrativt ITsystem

Regionen använder fastighetssystemet Incit Xpand. I systemet registreras de
hyresavtal, arrenden och tomträtter som kommunen har, både interna och externa.
Uppgift om kontraktsnummer, hyres-ID, hyresgäst, årshyra och fakturaperiod med
mera för respektive avtal matas in manuellt i systemet utifrån avtal och underlag. I
systemet är det inte möjligt att se om ett kontrakt är underskrivet eller inte.
Däremot är huvudregeln att alla hyres- och arrendekontrakt ska finnas inscannade i
systemet. Alla avtal i original bevaras i brandsäkert arkiv.
Det är fastighetsförvaltarna som har behörighet att redigera, ändra och lägga upp
nya avtal och kontrakt i systemet. Alla upplägg och ändringar loggas i systemet. Det
finns dock ingen attestfunktion vid ändringar eller nya kontrakt.
Vid intervju anges att det finns en handfull avtal som hanteras utanför
fastighetssystemet. Dessa avtal är omsättningsbaserade med en fast del och en
rörlig del. Avtalen finns i en bevakningspärm.

3.2.

Regionens externa hyres- och
arrendeintäkter

Cirka 80 procent av regionens fastigheter hyrs ut internt inom regionen. Denna
granskning avser endast externa hyror och arrenden.
Tabell 1: Fördelning av externa hyreskontrakt, inklusive årshyra
Hyreskontrakt

Antal

Årshyra, kr

Bostadskontrakt

483

33 420 190

Lokalkontrakt

167

36 430 615

Garagekontrakt

3

26 198

P-platskontrakt

1

782

Övriga kontrakt

10

Totalt

664

450 528
70 328 313

Tabell 2: Fördelning av externa arrendekontrakt, inklusive utgående avgift/år
Utgående
Arrendekontrakt
Antal
avgift/år, kr
Lägenhetsarrende
118
685 291
Nyttjanderätt

90

738 319

Anläggningsarrende

84

1 153 738

Jordbruk

75

1 486 357

Bostadsarrende

12

47 407

Jakträtt

2

6 426

Totalt

381
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4.

Granskningsresultat

4.1.

Riktlinjer/anvisningar kring hantering av
hyror och arrenden

Dokumenterade riktlinjer avseende fakturering av hyror och arrenden saknas. Vid
intervju anges att det sedan 2010 pågår ett arbete med framställande av policy och
riktlinjer för fastighetsförvaltningsavdelningen. Vidare framkommer att det finns
ett utarbetat och etablerat arbetssätt kring hantering och fakturering av hyror och
arrenden.
Inom regionen finns övergripande riktlinjer för fakturering, kravhantering och
inkasso. Av riktlinjerna framgår bl.a. att förvaltningarna är ansvariga för att
effektiva rutiner finns för fakturering, vilka uppgifter som ska framgå av faktura
samt flödesschema för faktura-, krav-, och inkassohantering.
Inom fastighetsförvaltningsavdelningen hålls löpande möten där fastighetschefen
och fastighetsförvaltarna diskuterar pågående och kommande uthyrningar och
arrenden. Bland annat kan dessa möten nyttjas för att diskutera hyresnivåer och
hyresgäster. Vid intervjuerna har det framhållits att förvaltningen ibland lyfter
frågor om val av hyresgäst till regionledningsförvaltningen, särskilt vid frågor som
innebär en avvägning mellan privata och regionala intressen.

4.1.1.

Bedömning av kontrollmål 1

Det finns dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering och fakturering av
hyror och arrenden.
Det saknas dokumenterade riktlinjer/anvisningar kring hantering av fakturering av
hyror och arrenden. Sedan 2010 pågår ett arbete med framställande av policy och
riktlinjer för fastighetsförvaltningsavdelningen. Inom regionen finns övergripande
riktlinjer för fakturering, kravhantering och inkasso.
Kontrollmålet bedöms ej uppfyllt.

4.2.

Fakturering av hyror och arrenden

Regionens fastigheter finns registrerade fastighetssystemet Incit Xpand. När ett
hyres- eller arrendeavtal har upprättats skapas en lokal i databasen där
hyresuppgifterna enligt kontraktet framgår. Vid registrering av uppgifter i
fastighetssystemet avseende hyres- och arrendekontrakt tillämpas
tvåhandsprincipen så till vida att en annan förvaltare kontrollerar att registrerade
uppgifter överensstämmer med avtalet. Därmed finns en kontroll i de löpande
rutinerna för att säkerställa att registrerade uppgifter överensstämmer med
avtalsperioden och i tid för fakturering. Det går dock inte att spåra vem som
kontrollerat inmatade uppgifter. Det är bara fastighetsförvaltarna som har
behörighet att göra ändringar i systemet. Alla ändringar loggas. Enligt uppgift finns
en rutin att meddela chef vid jävsituationer.
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Fakturering görs månatligen utifrån inmatade uppgifter i fastighetssystemet som
utgör underlag för fakturan. Det är hyresadministratören inom teknikförvaltningen
som skapar en faktureringsfil avseende externa hyror som läses in i
ekonomisystemet och tillhandahålls regionstyrelseförvaltningen, vilka verkställer
faktureringen. Om det uppstår fel vid inläsning säger systemet ifrån. Det sker inga
direkta kontroller i samband med fakturering. Faktureringen görs i tre omgångar så
att hyror, arrenden och äldreboenden faktureras separat. Efter att
regionstyrelseförvaltningen genomfört faktureringen stämmer fastighetsekonomen
inom teknikförvaltningen av erhållen debiteringsfil så att fakturerat belopp
överensstämmer med vad som skulle faktureras enligt fastighetssystem.
Förvaltningen gör månatligen en ekonomisk uppföljning på aggregerad nivå
avseende hyres- och arrendeintäkter. I denna uppföljning görs avstämning mot
budgeterat utfall. Vid avvikelser görs analyser på objektsnivå.

4.2.1.

Verifiering och stickprov

För att kontrollera att underlag för fakturering baseras på överenskomna villkor
samt att upprättade fakturor överensstämmer med underlag har vi dels inhämtat
kontraktslista för regionens samtliga hyres- och arrendeavtal. Stickprovsmässigt
urval har gjorts av totalt 39 avtal, varav 19 hyresavtal och 20 arrendeavtal. Granskat
belopp uppgår till 16 862 tkr/år. Kontroll har gjorts av att uppgifter i kontraktslista
överensstämmer med uppgifter i fastighetssystemet samt faktura, såsom giltigt och
undertecknat avtal, belopp och fakturafrekvens. Dels har vi inhämtat
transaktionslista över samtliga hyres- och arrendeintäkter perioden oktober 2016 –
april 2017. Genom stickprovsmässigt urval har 20 stycken fakturor granskats.
Granskat belopp uppgår till 7 257 tkr. Kontroll har skett av om faktura baseras på
giltigt och undertecknat avtal samt om belopp och fakturafrekvens överensstämmer
med avtal.
Utfallet av verifieringarna redovisas i tabellerna nedan:
Hyreskontrakt
Ja
Nej

Giltigt avtal
finns
19
0

Underskrift
finns
19
0

Belopp
överensstämmer
16
3

Fakturafrekvens
överensstämmer
19
0

Arrendekontrakt
Ja
Nej

Giltigt avtal
finns
20
0

Underskrift
finns
20
0

Belopp
överensstämmer
19
1

Fakturafrekvens
överensstämmer
19
1

Fakturakontroll
Ja
Nej

Giltigt avtal
finns
19
0

Underskrift
finns
17
2

Belopp
överensstämmer
17
2

Fakturafrekvens
överensstämmer
19
0
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Kommentarer
För samtliga 58 granskade stickprov finns uppgifter om kontrakt i
fastighetssystemet. Samtliga avtal återfinns inte inscannade i systemet. Inom ramen
för granskningen har vi inhämtat de avtal som inte funnits i systemet. Vi har
verifierat att avtal finns för 57 av 58 granskade stickprov. Samtliga verifierade avtal
är giltiga och undertecknade förutom ett, av vilket endast framgår datum medan
underskrift saknas. Vidare har fakturering skett enligt korrekt fakturafrekvens för
samtliga stickprov. För totalt 6 avtal har avvikelser noterats avseende belopp.
-

För tre hyresavtal överensstämmer inte fakturerat belopp med uppgift i
kontraktslista. För två avtal uppgår belopp i kontraktslista till ett lägre
belopp än vad som fakturerats, varav ett belopp i kontraktslista
överensstämmer med faktiskt avtal. För ett avtal uppgår belopp i
kontraktslista till ett högre belopp än vad som fakturerats, ingendera
överensstämmer med faktiskt avtal.

-

För ett arrendeavtal överensstämmer inte fakturerat belopp med uppgift i
kontraktslista. Fakturerat belopp överensstämmer däremot med avtal.

-

För två hyresavtal har felaktigt belopp fakturerats. För ett hyresavtal uppgår
fakturerat belopp till ett lägre belopp än vad som avtalades år 2009. För ett
hyresavtal har för mycket fakturerats än vad som avtalats om, bl.a. har
fakturering gjorts av städning trots att det enligt avtalet ska ingå.

I verifieringen noteras att indexjustering inte har gjorts för två avtal. Fakturerat
belopp uppgår till detsamma som avtalats om år 2013. Detta trots att det finns en
klausul om årlig hyreshöjning enligt KPI i respektive avtal.

4.2.2.

Bedömning av kontrollmål 2, 3, 4 och 5

Alla utförda avtal faktureras.
Vår verifiering visar att samtliga 58 granskade avtal har fakturerats.
Kontrollmålet bedöms uppfyllt.
Underlag för fakturering baseras på överenskomna villkor.
Vår verifiering visar att det finns avvikelser avseende belopp för sex granskade
stickprov. I fyra fall överensstämmer inte fakturerat belopp med uppgifter i
kontraktslista. I två fall överensstämmer inte fakturerat belopp med avtal. Vidare
noteras att det för två avtal inte har skett någon indexjustering av pris sedan år
2013, trots att det finns en klausul i respektive avtal som reglerar detta.
Kontrollmålet bedöms delvis uppfyllt.

Oktober 2017
Region Gotland
PwC

10 av 17

Upprättade fakturor överensstämmer med underlag.
Vår verifiering visar att det finns avvikelser avseende belopp för sex granskade
stickprov. I fyra fall överensstämmer inte fakturerat belopp med uppgifter i
kontraktslista. I två fall överensstämmer inte fakturerat belopp med avtal. Vidare
noteras att det för två avtal inte har skett någon indexjustering av pris sedan år
2013, trots att det finns en klausul i respektive avtal som reglerar detta.
Kontrollmålet bedöms delvis uppfyllt.
Registrering av underlag sker vid rätt tidpunkt.
Registrering av hyres- och arrendeuppgifter sker i fastighetssystemet Incit Xpand
efter att avtal tecknats. Fakturering sker utifrån registrerade uppgifter i systemet.
Vår verifiering visar att 57 av 58 granskade avtal har fakturerats enligt korrekt
fakturafrekvens.
Kontrollmålet bedöms uppfyllt.

4.3.

Betalningsbevakning av kundfakturor

Betalningsbevakning avseende kundfakturor hanteras sedan ett par år centralt via
regionstyrelseförvaltningen. De regionövergripande riktlinjerna innehåller följande
avseende kravhantering: Sju dagar efter förfallen kundfaktura skickas en
påminnelse ut om att betalning ska ske inom tio dagar. Om kundfaktura ej betalats
senast 21 dagar efter förfallodag så övergår fakturan till inkasso. När
betalningsförfarandet förts vidare till inkasso hanteras kontakten med gäldenären i
samråd mellan regionstyrelseförvaltningen och förvaltaren. Regionen säger
vanligtvis inte upp ett avtal vid utebliven betalning, utan strävar efter att upprätta
betalplaner. I de fall ärendet når Kronofogden brukar regionen säga upp avtalet.
Förvaltningen gör månatligen en ekonomisk uppföljning på aggregerad nivå
avseende hyres- och arrendeintäkter. I denna uppföljning görs avstämning mot
budgeterat utfall. Vid avvikelser görs analyser på objektsnivå.

4.3.1.

Bedömning av kontrollmål 6

Betalningsbevakningen är tillräcklig avseende kundfakturorna.
Betalningsbevakning hanteras centralt vid regionsstyrelseförvaltningen. Det finns
regionövergripande riktlinjer för kravhantering. Påminnelse skickas ut sju dagar
efter att en faktura förfallit till betalning.
Kontrollmålet bedöms uppfyllt.

4.4.

Ersättningsnivåer

Dokumenterad policy eller riktlinjer avseende principerna för hyressättning saknas.
Som beskrivits tidigare i avsnitt 3.1 hålls veckovisa möten inom
fastighetsförvaltningsavdelningen där hyresnivåer kan diskuteras. Vidare har
framhållits att förvaltningen strävar efter att hålla samma hyresnivå inom en
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fastighet och att samtliga avtal undertecknas av fastighetschefen som därmed också
får insyn i avtalade ersättningsnivåer. Utgångspunkten för ersättningsnivåerna är
självkostnadsprincipen. I särskilda fall kan beslut fattas att ersättningsnivån ska
understiga självkostnaden, vilket enligt uppgift kan motiveras vid de fall där det
bedöms vara angeläget att lokalen blir uthyrd. Inom ramen för granskningen har vi
inte verifierat att ersättningsnivån efterlevs.
Indexering görs årligen via KPI. Indexberäkningen görs per automatik för samtliga
avtal via fastighetssystemet efter uppdatering av KPI-indexet.

4.4.1.

Bedömning av kontrollmål 7

Det finns principer för ersättningsnivåer och dessa efterlevs.
Det saknas dokumenterade principer för ersättningsnivåer för hyressättning.
Utgångspunkten för ersättningsnivåerna är självkostnadsprincipen.
Kontrollmålet bedöms delvis uppfyllt.

4.5.

Kartläggning av tomlokaler

Regionen har, enligt uppgift, få helt tomma fastigheter. Detta bland annat eftersom
regionens politiska ambition avseende fastighetsinnehavet är att ha så få tomlokaler
som möjligt; lokaler ska inte behållas av strategiska själ om de är outhyrda. Om en
hel fastighet är tom informerar förvaltningens lokalsamordnare som ska utreda om
det finns behov av lokalen inom någon av regionens förvaltningar. Finns inget
behov lyfts frågan om försäljning av fastigheten till tekniska nämnden som kan
besluta om att be regionstyrelsen att besluta om försäljning av fastigheten.
Vi har efterfrågat ett utdrag ur fastighetssystemet för att kartlägga antalet
tomlokaler i regionen. Vid intervju anges att en sammanställning av tomlokaler
utifrån fastighetssystemet vore missvisande till följd av att flera av de lokaler som
finns registrerade i systemet utgör endast en del av en fastighet, till exempel lokaler
i en skola. I fastighetssystemet finns det således lokaler som är tomma i fastigheter
där det till och med i vissa fall vore olämpligt att ha externa hyresgäster.
Enligt uppgift har det inom årets internkontroll skett en stickprovskontroll
avseende fastighetsinnehav. Vi har inte erhållit utfallet av kontrollen.

4.5.1.

Bedömning av kontrollmål 8

Kartläggning av tomlokaler.
Vi har efterfrågat, men inte erhållit, ett utdrag ur fastighetssystemet för att
kartlägga antalet tomlokaler i regionen. Enligt uppgift vore en dylik förteckning
missvisande till följd av att flera av de lokaler som finns registrerade i systemet
utgör endast en del av en fastighet, till exempel lokaler i en skola. Enligt uppgift har
det inom årets internkontroll skett en stickprovskontroll avseende regionens
fastighetsinnehav i fastighetsdatabasen gentemot Lantmäteriet. Vi har inte erhållit
utfallet av kontrollen och kan därmed inte uttala oss om regionstyrelsen har
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kontroll över vilka av regionens lokaler som är ej uthyrda. Kontrollmålet går ej att
bedöma, eftersom vi inte kunnat verifiera förekomsten av tomlokaler.

Oktober 2017
Region Gotland
PwC

13 av 17

5.

Revisionell bedömning och
rekommendationer

5.1.

Avstämning mot kontrollmål

Granskningen har gjorts utifrån åtta kontrollmål. Bedömning av respektive
kontrollmål baseras på iakttagelser och bedöms enligt kriterierna: Uppfyllt/delvis
uppfyllt/ej uppfyllt.
Kontrollmål

Bedömning

Det finns dokumenterade
riktlinjer/anvisningar kring hantering och
fakturering av hyror och arrenden.

Ej uppfyllt
Det saknas dokumenterade
riktlinjer/anvisningar kring
hantering av hyror och arrenden.
Sedan 2010 pågår ett arbete med
framställande av policy och riktlinjer
för fastighetsförvaltningsavdelningen.

Alla utförda avtal faktureras.

Uppfyllt
Vår verifiering visar att samtliga 58
granskade avtal har fakturerats.

Underlag för fakturering baseras på
överenskomna villkor.

Delvis uppfyllt
Vår verifiering visar att det finns
avvikelser avseende belopp för 6
granskade stickprov. I fyra fall
överensstämmer inte fakturerat
belopp med uppgifter i
kontraktslista. I två fall
överensstämmer inte fakturerat
belopp med avtal. Vidare noteras att
indexjustering inte gjorts för två
avtal. Fakturerat belopp uppgår till
detsamma som avtalats om år 2013.
Detta trots att det finns en klausul
om årlig hyreshöjning enligt KPI i
respektive avtal.

Upprättade fakturor överensstämmer med
underlag.

Se ovan.

Registrering av underlag sker vid rätt
tidpunkt.

Uppfyllt
Registrering av hyres- och
arrendeuppgifter sker i systemet
Incit Xpand efter att avtal tecknats.
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Fakturering sker utifrån registrerade
uppgifter i systemet. Vår verifiering
visar att 57 av 58 granskade avtal har
fakturerats enligt korrekt
fakturafrekvens.
Betalningsbevakningen är tillräcklig
avseende kundfakturorna.

Uppfyllt
Betalningsbevakning hanteras
centralt vid
regionsstyrelseförvaltningen. Det
finns regionövergripande riktlinjer
för kravhantering. Påminnelse
skickas ut sju dagar efter att en
faktura förfallit till betalning.

Det finns principer för ersättningsnivåer
och dessa efterlevs.

Delvis uppfyllt
Det saknas dokumenterade principer
för ersättningsnivåer för
hyressättning. Utgångspunkten för
ersättningsnivåerna är
självkostnadsprincipen.

Kartläggning av tomlokaler.

Går ej att bedöma
Utdrag ur fastighetssystemet för att
kartlägga antalet tomlokaler i
regionen har efterfrågats, men inte
erhållits. Enligt uppgift skulle en
dylik lista vara missvisande.
Enligt uppgift har det inom årets
internkontroll skett en
stickprovskontroll avseende
regionens fastighetsinnehav i
fastighetsdatabasen gentemot
Lantmäteriet. Vi har inte erhållit
utfallet av kontrollen och kan
därmed inte uttala oss om
regionstyrelsen har kontroll över
vilka av regionens lokaler som är ej
uthyrda. Enligt uppgift ska dock
tomlokaler undvikas.

5.2.

Svar på revisionsfrågan samt
rekommendationer

Granskningen har syftat till att besvara följande revisionsfrågor.


Är den interna kontrollen avseende rutinerna för fakturering av hyror och
arrenden tillräcklig?
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Är uppgifterna i redovisningen aktuella, fullständiga och rättvisande?

Efter genomförd granskning gör vi bedömningen att den interna kontrollen
avseende rutinerna för fakturering av hyror och arrenden inte i alla delar är
tillräcklig. Vidare bedömer vi att uppgifterna i redovisningen i allt väsentligt är
aktuella, fullständiga och rättvisande.
De sammanfattande bedömningarna baseras på iakttagelser och
granskningsresultat utifrån uppställda kontrollmål. Se avsnittet ovan.

Rekommendationer
Utifrån genomförd granskning och noterade iakttagelser lämnas följande
rekommendationer:


Färdigställa det påbörjade arbetet med att ta fram en dokumenterad policy
och riktlinjer kring hantering och fakturering av hyror och arrenden. Av
policyn bör framgå principer för ersättningsnivåer av hyressättning.



Säkerställa regionens fastighetsinnehav, samt kontroll över vilka fastigheter
som är uthyrda respektive tomlokaler.



Säkerställa att årlig indexering via KPI sker för samtliga hyresavtal som
omfattas av indexberäkningen.
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Fredrik Jehrén

Carin Hultgren

Projektledare

Uppdragsledare
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3455
8 januari 2018

Björn Wallentin

Tekniska nämnden

RS remiss - Motion. Permanenta radiostyrda trafikhinder, s.k.
pollare i Visby innerstad
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden avslår motionen.

Sammanfattning

Teknikförvaltningen har mottagit remiss från Regionstyrelsen om ”Permanenta
radiostyrda trafikhinder/pollare i Visby innerstad”. I yrkandet står ”att möjligheten
att installera radiostyrda pollare för styrning av trafik undersöks; att denna
undersökning redovisas med sikte på ibruktagande säsongen 2018”
Bedömning

Teknikförvaltningen gör bedömningen att det är möjligt att installera radiostyrda
pollare, eller annan teknik, för styrning av trafik i och invid Visby innerstad. För att
kunna göra en utredning behöver teknikförvaltingen ett uppdrag att undersöka mot
vilket syfte trafiken skall styras.
Teknikförvaltningen gör bedömningen att det är orealistiskt att kunna ta ett sådant
system i bruk under 2018. Konsekvenserna av att installera radiostyrda pollare
behöver utredas då det redan nu kan konstateras att frågan behöver remitteras inom
Region Gotland, remitteras till flera olika myndigheter, dialogiseras med boende och
näringsliv, det kommer att behöva göras omfattande arkeologiska undersökningar,
det saknas budget och att det saknas ett beslut om mot vilket syfte trafikstyrning skall
genomföras.
Beslutsunderlag

Motion 170925 Anna Hrdlicka (M) radiostyrda hinder för trafik
Tjänsteskrivelse TN 2017/3455
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Teknikförvaltningen
Region Gotland

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3455

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen

2 (2)

Visby 2017-09-25

Motion:

Permanenta radiostyrda trafikhinder / pollare i Visby Innerstad

Till:

Regionfullmäktige Gotland

En oroligare värld, terrordådet på Drottninggatan och ett allmänt behov av att snabbt
och flexibelt kunna öppna eller stänga specifika gator i små och stora städer. Under årets
Almedalsvecka var det stora tunga planteringskrukor som varje dag flyttades fram och
tillbaka med hjälp av frontlastare (eller motsvarande).
Vi kommer sannolikt inte att se en minskning av de skyddande åtgärderna framöver och
vi har ett behov av att enkelt och kostnadseffektivt kunna styra tillgängligheten.
Räddningstjänsten skulle sannolikt vara hjälpt av en lösning som inte kräver lastfordon
för att köra in på vissa gator.
En lösning med radiostyrda, höj- och sänkbara pollare skulle kunna vara en permanent
lösning som skapar den flexibilitet och effektivitet som söks. Tillgänglighet för de som har
skäl att vara innanför den fordonsfria zonen under de tillfällen detta är aktuellt. Möjlighet
att styra leveranser till restauranger och butiker.
Därför yrkar jag;

att möjligheten att installera radiostyrda pollare för styrning av trafik undersöks
att denna undersökning redovisas med sikte på ibruktagande säsongen 2018.

Anna Hrdlicka (M)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/2349
13 december 2017

Isak Malm

Tekniska nämnden

RS-remiss - Motion. Miljömål gällande transporter.
Förslag till beslut

•

Motionen avslås och överlämnas till fullmäktige för beslut.

Sammanfattning

Robin Storm (M) har i en motion yrkat på att:


Vid upphandlingar specificerar att minst Euro 5 ska uppnås för lastbilar som
används av samarbetspartners.



Region Gotland aldrig köper en lastbil som inte uppnår till Euro 6

Bedömning

Vid upphandling av samarbetspartners till Region Gotland avseende lastbilar eller
entreprenörsmaskiner är det ett rimligt krav att specificera minst ett Euro 5 krav.
Detta har teknikförvaltningen för avsikt att göra framgent, dock har förvaltningen
fortfarande ett gällande avtal att förhålla sig till och där framgår följande: ”Fordon
med totalvikt över 3,5 ton, ska uppfylla kraven enligt Euro IV eller senare Eurokrav”.
När detta avtal upphör, alternativt sägs upp från någon del av parterna, har
teknikförvaltningen för avsikt att ställa minst Euro 5 krav i kommande upphandling.
Svaret avseende att ”Region Gotland aldrig köper en lastbil som inte uppnår till Euro
6” är följande:
Vid nyanskaffning av last- och entreprenadmaskiner är detta en rimlig målsättning.
Däremot går den inte att uppfylla i praktiken då teknikförvaltningen även upphandlar
begagnade maskiner. Där kan förvaltningen inte ställa Euro 6 krav i upphandlingen.
Av de tilldelade medlen förvaltningen har både i maskinanskaffningsplanen samt i
driftsbudgeten finns inte de ekonomiska förutsättningarna att ”aldrig” köpa ett
fordon som inte uppnår Euro 6.
Om förvaltningen enbart upphandlar nya fordon fungerar det med Euro 6 men med
gällande ekonomiska ramar går det ej att uppnå att ”aldrig” köpa en last- eller
entreprenadmaskin som inte uppnår Euro 6.
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Beslutsunderlag

Motion 2017-06-19
Tjänsteskrivelse 2017-12-13
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
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Visby 2017-06-19

Motion:

Miljömål gällande transporter

Till:

Regionfullmäktige Gotland

Region Gotland (nedan kallat RG) har väldigt högt ställda miljö- och klimatmål i sin
Vision 2025. Detta bör också gälla när RG upphandlar lastbilstjänster. Ett
minimumkrav kan tyckas vara minst Euro 5-klassning på lastbilarna som utför
tjänster för RGs räkning. RG borde själva också ha en policy att så fort man
införskaffar en lastbil ytterligare i fordonsparken så ska den uppfylla Euro 6.
På detta sätt kan RG genom handling också visa att man menar allvar av sin Vision.
Därför yrkar jag att:
Vid upphandlingar specificerar att minst Euro 5 ska uppnås för lastbilar som används
av samarbetspartners.
Region Gotland aldrig köper en lastbil som inte uppnår till Euro 6

Robin Storm (M)

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3189
21 november 2017

Pernilla Johansson

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Papperskorgar vid sofforna på södra
Hällarna
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall ställa ut flera papperskorgar på Södra hällarna.
Bedömning

Inom naturreservat får man inte framföra motorfordon och Region Gotland följer
naturvårdsverkets regler och kör inte i området. I naturreservat tas hänsyn till natur
och djurliv och varje person förväntas slänga sitt skräp utanför området i
papperskorgar eller ta med det hem och slänga det hemma. Det finns papperskorgar
vid varje ingång till området där man lätt kan komma till och tömma
papperskorgarna.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20170915
Tjänsteskrivelse 20171121
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
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Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3186
Datum

Jeanette Melander

Tekniska nämnden

Medborgarförslag Extra pontoner i Hamnplan 5 under
sommaren v 27-31, då det är tryck med båtar som vill få plats.
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall utöka antalet gästbåtplatser under v 27 -31 med hjälp extra flytbryggor i inre
hamnen.
Bedömning

Teknikförvaltningen bedömer att det i dagsläget inte går att förtäta utrymmet i
hamnbassängen av hänsyn till den yrkestrafik och övrig fartygstrafik som
förekommer. Även fritidsbåtstrafiken behöver manöverutrymme vid ankomst eller
avgång från gästhamnen och det är under denna period trångt i hamnbassängen.
Hamnbassängen erbjuder även ett dåligt vindskydd för flytbryggor utanför själva
gästhamnsbassängen som är skyddad av piren.
Antalet gästbåtplatser kommer belysas vidare under arbetet med utveckling av inre
hamnen.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20170810
Tjänsteskrivelse 201712

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
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Skickas till
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

V-X7-

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

C.

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

Namnteckning

ÖC
Namnförtydligande

Adress

(SL

Postadress

E-postadress
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/2326
21 november 2017

Pernilla Johansson

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Att uppföra en utomhuslekplats för äldre
barn i området Visby Öster
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall bygga en aktivitetspark i östra Visby.
Bedömning

Teknikförvaltningen planerar för att anlägga en aktivitetspark i A7 området med en
förhoppning om att projektet kan påbörjas under 2018. Placeringen är vald utifrån att
det blir en central placering i Visby och detaljplanen säger att området ska användas
till aktiviteter. Ytan är redan påbörjad som ett aktivitetsområde med multiarena,
fotbollsplan, lekplats och boulebana. Det är också ett område som omgärdas av
skolor och det finns flertalet skolor i närområdet med stor spridning på ålder från
förskolenivå till och med gymnasium.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20170605
Tjänsteskrivelse 20171121
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren
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Förslaget
Skriv här kortfattat vad du anser att regionfullmäktige skall besluta om. Texta tydligt.

Att uppföra en utomhus lekplats för äldre barn i
området Visby Öster. Förslagsvis utveckla den
lekplats som finns brevid tielvarskolan.
Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet
inymmei ronsaner
fortsätter au
du på
pä ett
en eller
ener flera
nera fristående
insiaenae ark
arK som fogas
rogas till
mi detta.
aena. Texta
i exia lyangi.
tydligt.

Barn och unga behöver inspreras till rörelse i sin
worHo/"! IMon/^o lAlsrtloto^r l/rinn r^mroHöt WioKw r\o
vardag. Många lekplatser kring området Visby öster
är framtagna för mindre barn. För ålder skolbarn från
sex år behövs en inspierande lekplats med
klättervägg. ramp för att åka sparkcykel och
skatebord och andra klätterställningar.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

[x]
|l

Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det miste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till/att ditt förslag inte kar/behand^las som ett medborgarförslag.
Datum .

(TCjöö?.

Namnteckning

^M AX

Namnförtydligande

\
/

/

U .
^

^~^

Louise Stuxqren
Adress
Vallérsqatan 9
Postadress

62143Visbv
louise.stuxqren@qmail.com

E- postadress
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Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2015/2866
10 januari 2018

Jeanette Melander

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Ändra parkeringstid till 24 timmar.
Överlämnas till tekniska nämnden
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall ändra tiden för parkering från 24 h till 48 h eller 72 h.
Bedömning

Teknikförvaltningen följer de regler som står i Trafiklagstiftningen, där står 24 h.
Fordon som inte nyttjas kontinuerligt ska inte parkera på allmän parkering utan ska
parkera på kvartersmark. Bilar som står längre tid bidrar till att det blir svårare för
gaturenhållningen att utföra sina uppdrag så som att snöröja, gatusopa etc.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20151016
Tjänsteskrivelse 20171204

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren
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Webbplats www.gotland.se

Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2015 -10-1 i]
REGION GOTLAND

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

Ändra parkeringstid 24 timmar.

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

Medför sämre hälsa då personer som kanske
annars går eller cyklar till jobbet tar bilen då den
ändå måste flyttas pga. parkeringstiden. Medför
också sämre miljö för gotlänningarna av samma
anledning.

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

K]
[~1

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

Namnte
Naafnförtydligande

Bo'
Adress

La

e

Postadress

(o? l HT
E-postadress

\ Ou,

4

IM O.

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2016/703
11 januari 2018

Jeanette Melander

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Ställplats husbilar, husvagnar
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall ordna ställplatser för husbilar på olika platser i Visby.
Bedömning

Teknikförvaltningen håller på att införa stadsnära husbilscamping vid
Kajserparkeringen, Polhemslunden och i hamnen i Visby. Planen är att detta skall
vara klart till säsongen 2018.
Husvagnar hänvisas till campingplatser och får inte ställas på husbilsplatser.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20160119
Tjänsteskrivelse 20171204
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

MEDBORGARFÖRSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

-m- 19
REGION GOTLAND

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

érÄLLPLATS

fVU f/g fcc

J^rrarf uppjkjtte fferfa IgeUö^ { vfcku

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

n

Förslagsställare in.m.
Du kan inte vara anonym utan det måst
Ofullständiga uppgifter kan leda till

da flm du är folkbokförd på Gotland.
n behandlas som ett medborgarförslag.

^—

Datum

V8

Namnförtydligande

Adress

a ^^B^Potadress
E-postadress

M U (Ocrff /Q) vi ckiuA\

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/1290
Datum

Jeanette Melander

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Uppställningsplats förhusbil och/eller
husvagn
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall ordna ställplatser för husbilar på olika platser i Visby.
Bedömning

Teknikförvaltningen håller på att införa stadsnära husbilscamping vid
Kajserparkeringen, Polhemslunden och i hamnen i Visby. Planen är att detta skall
vara klart till säsongen 2018.
Husvagnar hänvisas till campingplatser och får inte ställas på husbilsplatser.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20170412
Tjänsteskrivelse 20171204
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

MEDBORGARFORSLAG

Gotland

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Anr

2017 -04- 1 2
REGION GOTLAND

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

Uppställningsplats för husbil och/eller husvagn

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

Se bilaga

Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.
Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd på Gotland.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att iit^filrslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
^ '
=—=—. ^-,1
Namntecknii
Datum

2017-04-07

""">
rt~^3
Namnförtydl sande

^O
Leif->\ke Svensson
Mattisevägen 4

/^X

Adress

Postadress

62462 Fårösund
E-postadress

V65(ä}runq.se
Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Medborgarförslag till uppställningsplats för husvagnar/husbilar.
En del av parkeringen vid Coop tycker jag är ett bra exempel - t.ex. mellan 18:00-09:00, för
hur många andra parkerar här under den tiden? För att förenkla systemet borde man införa
någon form av "Uppställning husbil"-biljett/bevis, för typ 100:-. Hur man skall administrera det
har jag inget bra förslag på just nu, men skulle det gå att köpa en sån biljett i P-automaten?
Jag är helt övertygad om att detta går att fixa och jag tror faktiskt att det kan bli en riktig hit!
Mitt 2:a alternativ är parkeringen bredvid MAX.
Mitt 3:e förslag är den gräsyta som finns bakom Tingsrätten.
Mitt 4:e förslag är inne på f.d. A7-området - där borde det finnas gott om plats.

Mvh
Leif-Åke Svensson

Fårösund

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/625
Datum

Jeanette Melander

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Gångväg parallellt med väg 147 från
broarna vid Sjuströmmar till affärstorget vid brevlådorna
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser att medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren förslår att Region Gotland skall
göra en gångväg från Sjuströmmar till affärstorget.
Bedömning

Teknikförvaltningen kan inte fatta beslut på vägar som inte är Region Gotland.
Tidigare medborgarförslag i samma fråga har delgetts Trafikverket som är väghållare
för väg 147. Vägen som avses tillhör Trafikverket. När hastighetsbegränsning inte
efterlevs är det en polisiär fråga.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20170220
Tjänsteskrivelse 20171204
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/2329
Datum

Jeanette Melander

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Markeraövergångställe på Broväg där
Herkulesvägen ansluter
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren förslår att Region Gotland ska
göra övergångsställe vid Herkulesvägen/Broväg.
Bedömning

Teknikförvaltningen gör inga övergångsställen i områden där hastigheten är 30
km/h. På gatan som avses finns ingen frekvent plats där människor går över gatan.
Med frekvent menar vi att människorna går över gatan under stor del av dygnet och
på viss plats. De som passerar Broväg i höjd med Herkulesvägen har oftast olika
målpunkter.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20170615
Tjänsteskrivelse 20171204

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland

MEDBORGARFORSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017 -06- 1 5
REGION GOTLAND

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

Motivering
Skriv här varför du anser att regionfullmäktige bör fatta det beslut som du ovan föreslagit. Räcker inte
utrymmet fortsätter du på ett eller flera fristående ark som fogas till detta. Texta tydligt.
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Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarforslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarforslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

fx]
l l

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

Region Gotland - blankett för medborgarforslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3187
10 januari 2018

Jeanette Melander

Tekniska nämnden

Medborgarförslag att P-automaterna inte skriver ut två
kvittolappar, en i papper och en i plast
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att Region Gotland
skall ändra att parkeringsautomaterna endast skriver ut ett kvitto.
Bedömning

Teknikförvaltningen kan inte påverka huruvida våra medborgare väljer att få ett
kvitto utskrivet på sin transaktion. Möjligheten att få ett kvitto utskrivet är ett krav
som finns hos alla som nyttjar betalkort terminaler.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20170810
Tjänsteskrivelse 20171204
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Regionstyrelsen
Förslagsställaren

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017 -08- t Q
.REGIONGOTLAND

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

U7

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

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

fx]
i l

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

Datum

Namnförtydligande
Adress
Postadress

fö
K-postadress

WnJ

^ok<

Region Gotland - blankett för medborgarforslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3638
20 december 2017

Björn Sandqvist

Tekniska nämnden

Medborgarförslag - Offentlig toalett i Burgsvik
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att det ordnas med
en offentlig toalett i Burgsvik, med motivering att det är stort behov av en offentlig
toalett speciellt sommartid.
Bedömning

Det finns redan idag en offentlig toalett i Burgsvik på Hoburgsvägen 22. Toaletten är
öppen sommartid (Juni-augusti).
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 20171108
Tjänsteskrivelse 20171220

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Förslagsställaren
Regionstyrelsen

1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland

MEDBORGARFÖRSLAG
Af,,

Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

2017-11- 08
REGION GOTLAND

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

^3"

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

Or\e.\\ Rxv- \cxwx. O V

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

(x]
fl

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

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 201 1-03-01

Sidan 1 av 2

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2016/2611
20 december 2017

Björn Sandqvist

Tekniska nämnden

Medborgarförslag. Låt de båda offentliga toaletterna vid torget
i Hemse vara avgiftsbelagda
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden anser medborgarförslaget besvarat.

Sammanfattning

Ett medborgarförslag har inkommit där förslagsställaren föreslår att de offentliga
toaletterna vid torget i Hemse ska vara avgiftsbelagda.
Idag finns två toaletter i anslutning till torget/Konsum i Hemse. Den ena, som är en
vanlig toalett, är avgiftsbelagd. Den andra, en urinoar, har ingen avgift. Det är skevt
att kvinnor och barn ska behöva betala för att gå på toa men män kan göra det gratis.
Att låta urinoar och toalett vara avgiftsbelagda minskar sannolikt risken för
skadegörelse.
Bedömning

Teknikförvaltningen har sedan våren 2017 tagit bort avgift på toaletten vilket innebär
att båda toaletterna är avgiftsfria. Motiveringen till detta beslut var
kontanthanteringen. Toaletterna är öppna under dagtid året runt.
Beslutsunderlag

Medborgarförslag 2016-10-04.
Tjänsteskrivelse 2017-12-20.
Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör
Skickas till
Förslagsställaren
Regionstyrelsen
1 (1)

Region Gotland
Besöksadress Visborgsallén 19

Telefon +46 (0)498 26 90 00

Org nr 212000-0803

Postadress SE-621 81 Visby

E-post registrator-tn@gotland.se

Webbplats www.gotland.se

Region

Gotland

MEDBORGARFORSLAG
Till
Regionfullmäktige i
Region Gotland
621 81 VISBY

Änr

2016 -10- O 4
REGION GOTLAND

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

Låt båda de offentliga toaletterna vid torget i Hemse
vara avgiftsbelagda.

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

Idag finns två toaletter i anslutning till torget/Konsum
i Hemse. Den ena, som är en vanlig toalett, är
avgiftsbelagd. Den andra, en urinoar, har ingen
avgift. Det är skevt att kvinnor och barn ska behöva
betala för att gå på töa men män kan göra det gratis.
Att låta urinoar och toalett vara avgiftsbelagda
minskar sannolikt risken för skadegörelse.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Region Gotland. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering

[X]
[""l

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

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress

^h<A
Postadress
E-postadress

Region Gotland - blankett för medborgarförslag 2011-03-01

Sidan 1 av 2

Teknikförvaltningen

Tjänsteskrivelse
TN 2017/3616
8 januari 2018

Susanne Pettersson

Tekniska nämnden

Vattenhämtställe Västergarn
Förslag till beslut

•

Tekniska nämnden väntar med beslut om placering eller nerläggning av
vattenhämtstället i Västergarn.

Sammanfattning

Före oktober 2015 fanns 13 hämtställen (inte tappställen) runt på södra Gotland och
ett hämtställe i Visby vid vattenverket på Blomstervägen. I tjänsteskrivelse
TN2016/2285 föreslog VA-avdelningen att antalet efter en lagstadgad renovering blir
åtta hämtställen på södra Gotland och ett hämtställe i Visby på Lundbygatan och
fortfarande inget hämtställe på norra Gotland.
Tekniska nämnden godkände förslaget med undantag av hämtstället i Västergarn.
VA-avdelningen skulle återkomma med pris för den investeringen.
Status per januari 2018:
Visby
Klintehamn
Silte (Sproge kanal)
Havdhem
Fardhem
Garda
Katthammarsvik
Stånga
Burgsvik

Inköpt men ej klar
Klar juni 2016 (Planerad och stängda Västergarn)
Klar dec 2015 (Stängda Eksta, Sproge Kyrka o Kvarnåkershamn)
Klar juni 2017 (Stängda Alva, Levide o Grötlingbo)
Klar januari 2018
Klar januari 2018
Klar april 2017
Inköpt, beräknad klar under 2018
Inköpt, beräknad klar under 2018

Varje ställe har kostat 250-500 tkr beroende om hämtstället kunna anläggas i
befintligt hus eller ny brunn. Priset för Västergarn var uppskattat till 2500-3000 tkr.
Västergarn hämtställe kommer bli dyrare än de andra hämtställena eftersom det
måste till en del ledningsdragningar och även ett nytt el-abonnemang.
Vattenhämtstället i Västergarn behålls tills vidare i befintligt skick.

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 2017/3616

Ärendebeskrivning

Med hänvisning till SS-EN 1717 så ska hämtstället i Västergarn renoveras eller
stängas.
Numera byggs stora delar av ledningsnätet om på södra Gotland i samband med
bygget av avsaltningsverket i Kvarnåkershamn. Då dricksvatten som producerats i
Kvarnåkershamn pumpas mot Visby ges helt nya förutsättningar för hämtstället i
Västergarn. Grundförutsättningar för nya ledningsnätet norr om Klintehamn är ännu
inte helt klara, varför det i dagsläget inte är möjligt och beräkna en kostnad för att
renovera hämtstället i Västergarn.
Bedömning

Förvaltningen föreslår att avvakta med dimensioneringen och därmed ett pris för
vattenhämtstället i Västergarn tills VA-avdelningen har mera kännedom om det nya
ledningsnätet.
Beslutsunderlag

Teknikförvaltningen

Patric Ramberg
Teknisk direktör

2 (2)

