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Plats och tid: Brisen/Grynnan, 2022-08-24, 08:15

Distansdeltagande
Det finns möjlighet för ledamöterna att delta digitalt. Länkinbjudan skickas ut till
samtliga ledamöter.

· Upprop

· Val av protokollsjusterare

Sammanträdet inleds med följande föredragningar

Carina Magnusson, personalchef kl. 08:15

· Personalfrågor (information KSAU)

· Bidrag till arbetsskor

Sarah Åkerblom, näringslivsutvecklare kl. 08:40

· Näringslivsfrågor (information KSAU)

Fredrik Törnborg, trygghetssamordnare kl. 08:50

· Riktad satsning till ideella föreningar 2022

Caroline Starkås, arbetsledare medborgarservice kl. 09:00

· Föreningsstöd, investerings- och upprustningsstöd 2022

· Föreningsstöd, stöd till förfogande, stöd till övriga föreningar 2023

Emelie Nisu, folkhälsoutvecklare kl. 09:15

· Redovisning av uppdrag - Samarbetet med regionen och kommunens interna samverkan i
preventionsarbetet förstärks så att både barn, ungdomar och äldre får bättre möjlighet till god
hälsa och bra levnadsvillkor

Louise Skymnevik, myndighetschef kl. 09:30
· Redovisning av uppdrag - Säkerställa god och nära vård när invånarna behöver

Karl Öhlander, kommundirektör

· Kommundirektörens information (information KSAU)

· Avsiktsförklaring rörande omställning till Nära vård

Nr Dnr Ärende Anmärkning
1 KS-

KcS.2019.74
Taxa - Uthyrning av idrottshallar

2 KS-SA.2022.83 Bidrag till arbetsskor
3 KS-

KcS.2021.10
Leader Kustlandet, 2023 - 2027
medfinansiering

4 KS-SA.2021.90 Riktad satsning till ideella föreningar
2022 - kompletterande beslut

5 KS-SA.2022.56 Föreningsstöd Investerings- och
upprustningsstöd 2022

6 KS-SA.2022.60 Föreningsstöd, Stöd till förfogande, Stöd
till övriga föreningar 2023

7 KS-
KcS.2022.34

Avsiktsförklaring rörande omställningen
till Nära vård

8 ÖVRIG.2022.2 Remissvar om förslag till nya Natura
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2 2000-områden för fåglar
9 KS-SA.2022.74 Motion - Engagera våra ungdomar och

vår personal i klimatarbetet!
10 KS-

SA.2021.103
Redovisning av uppdrag - Samarbetet
med regionen och kommunens interna
samverkan i preventionsarbetet förstärks
så att både barn, ungdomar och äldre får
bättre möjlighet till god hälsa och bra
levnadsvillkor

11 KS-
SA.2021.103

Redovisning av uppdrag - Säkerställa
god och nära vård när invånarna
behöver

12 Nämnd.2022.3 Information KS-AU

Lars Beckman Fredrik Sivula
Ordförande Sekreterare
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Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Sektor Service och Samhällsbyggnad Kommunstyrelsen
Matilda Carlström
Kommunsekreterare
Tel: 0123-191 13
E-post: matilda.carlstrom@valdemarsvik.se

Taxa - Uthyrning av idrottshallar

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige antar ny taxa gällande uthyrning av kommunens
idrottshallar att gälla fr o m 2023-01-01.

Kommunfullmäktige upphäver beslut 1995-03-28 § 9.

Ärendebeskrivning

Valdemarsviks kommun har sedan många år antagit en taxa för uthyrning av
idrottshallar. Det gäller Vammarskolans idrottshall, Sörbyskolans, Gusums,
Ringarums och Lovisebergs idrottshallar samt Skyttehallen. Hallarna är olika
stora och nuvarande taxa är differentierad utifrån hallstorlek.

Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2020-08-31 § 81 för
ytterligare utredning avseende taxan för föreningar. I samband med att nya
riktlinjer tagits fram för föreningsbidrag har även taxan för uthyrning av
idrottshallar setts över.

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterade ärendet 2022-05-18 § 63
för att ge förvaltningen i uppdrag att skicka ut förslaget till föreningar för
möjlighet att yttra sig samt se över den stegvisa höjningen av taxan.

Taxenivån
Den nuvarande taxenivån beslutade kommunfullmäktige om 1995-03-28 § 9.
Förslaget skiljer sig något från det förslag som presenterades 2019/2020.
Den nu föreslagna ändringen sker i två steg med höjningar på 50 procent, för
att undvika samma chockhöjning. En första ökning görs 2023-01-01 och
ytterligare en från 2024-01-01. Taxebeloppen ska från och med 2025-01-01
indexregleras med konsumentprisindex (KPI) med oktober som basmånad
inför varje nytt år. I det förslag som presenteras nu föreslås även alla ideella
föreningar som bedriver barn- och ungdomsverksamhet kunna hyra
idrottshallarna till halva timkostnaden, inte enbart ett fåtal namngivna
föreningar.
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Förslag till ny taxa
Nedan följer dagens taxa och förslag till ny taxa, som anges i kronor/timme.

Idrottshall 2022 2023-01-01 2024-01-01
Vammarskolan 80 120 180
Ringarum 60 90 135
Sörbyskolan 60 90 135
Loviseberg 40 60 90
Gusum 70 105 160
Skyttehallen 40 60 90

Reducerad uthyrning
Ideella föreningar som är registrerade i kommunens föreningsregister och
bedriver barn- och ungdomsverksamhet hyr idrottshallarna till halva
timkostnaden.

Övernattning
Övernattning i Lovisebergs idrottshall kostar idag 500 kr/dygn. Enligt
förslaget ska gymnastikhallen kunna hyras för 800 kr/dygn fr o m 2023-01-
01. Därefter ska hyran årligen indexregleras med KPI.

Övernattning 2022-01-01 2023-01-01
Lovisebergs idrottshall 500 kr/dygn 800 kr/dygn

Ökade intäkter
Idrottshallarna hyrs ut under följande tider:

Måndag-fredag kl. 16-22
Lördag – söndag kl. 08-22
Skolfria vardagar kl. 08-22

När ärendet först utreddes av förvaltningen hösten 2020 beräknades
intäkterna till ca 150 tkr per år. De föreslagna beloppen skilde sig något från
de som nu föreslås. Vid det tillfället beräknades de årliga intäkterna öka, med
oförändrad uthyrningsnivå, till ca 225 – 350 tkr.

I bilaga 1 framgår taxejämförelse med Söderköpings och Åtvidabergs
kommuner.

Yttranden från föreningar
Förslaget skickades ut till ideella föreningar i kommunen 2022-05-25 för
möjlighet att lämna yttranden på det nya förslaget till taxa. Svaret skulle vara
kommunen till handa senast 2022-07-01. Synpunkter inkom från 3
föreningar.

Ringarums IF lämnade synpunkter och framförde att summan är rimlig och
att det är bra att alla föreningar får rabatten.

Valdemarsviks IF framför att det är ett stort plus att samtliga föreningar nu får
hyra till halva timkostnaden. Valdemarsviks IF lyfter att höjningen inte
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behöver ske på grund av att taxan inte korrigerats på länge eller för att
grannkommunerna har högre taxor, eftersom det kan användas som en
marknadsföringsfördel. Samtidigt framför de att en höjning är förståelig om
det krävs för att exempelvis kunna hålla budget.

IF Trym har också lämnat synpunkter och menar att en höjning redan har
gjorts nyligen och att föreslagna höjningen därför blir för stor. Vad
förvaltningen har kunnat se har taxenivåerna för idrottshallarna varit
konstanta sedan kommunfullmäktiges beslut 1995. IF Trym har även
synpunkter på att jämförelse görs med hallar i grannkommuner som är olika
stora och där olika utrustning ingår i priset. De har ett önskemål om att hyran
för Vammarskolan ska fortsätta vara lägre än Åtvidabergs och
Ramunderhallen och Vikingen i Söderköping. Med det nya förslaget, i och
med att föreningar får reducerad uthyrning, kommer avgiften för
Valdemarsvik även vid höjningen 2024 vara lägre än i Åtvidaberg och
Söderköping (90 kr/h jämfört med 100 kr för Åtvidaberg, 115 kr/h för Vikingen
och 95 kr/h för Ramunderhallen).

Beslutsunderlag
Bilaga 1 Jämförelse taxor Söderköping och Åtvidaberg
Synpunkter från Ringarums IF, Valdemarsviks IF och IF Trym

Beslutet skickas till
Arbetsledare medborgarservice
Kommunsekreterare M.C.
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör



Valdemarsvik
Objekt Mått Föreningar* kr/h Andra kr/h

Vammarskolans sporthall 36x18 m 40 80

Gusums sporthall 32x16 m 35 70

Ringarums sporthall 20x12 m 30 60

Sörbyskolans sporthall 18x13 m 30 60

Lovisebergs sporthall 16x7 m 20 40

Gryts sporthall 22x13 m 30 60

Skyttehallen Vammarskolan 20 40

*inte alla

Åtvidaberg
Objekt Mått Föreningar kr/h Andra kr/h

Gymnastiksal Björsäter 60 120

Gymnastiksal Grebo 90 170

Gymnastiksal Långbrott 24x14 m 80 140

Sporthall A-hall 100 200

Sporthall B-hall 13x10 m 60 120

Sporthall C-hall 26x10 m 60 120

Sporthall D-hall 13x10 m 60 120

Söderköping
Objekt Mått Föreningar kr/h Andra kr/h

Sporthallen Vikingen 40x20 m 115 740

Ramunderhallen 36x18 m 95 365

Skönbergahallen 21x10 m 55 115

Övriga gymnastiksalar 50 105

Bilaga 1 Jämförelse taxor Söderköping och Åtvidaberg



Från: Carolina Berglund <>  
Skickat: den 25 maj 2022 18:24 
Till: Carlström, Matilda <Matilda.Carlstrom@valdemarsvik.se> 
Ämne: Re: Nytt förslag till taxa för uthyrning av idrottshallar  

Hej. 

Jag är ungdomsansvarig I Ringarums IF.  
Tycker att summan ni kommit fram till är rimlig och bra med att ALLA föreningar får rabatten! (Men 
ej insatt i vad styrelsen i föreningen tycker) 

Det jag funderar över är alltid - Skolloven! Får man hyra då? Som förening? Som privat person? Den 
frågan kommer ofta upp och man får olika svar!  

Varför kan man inte ha som i Paddel bokningen... att man betalar när man bokar om det är ledigt!?  
Vet att man kan boka via nätet men man måste invänta en bekräftelse på bokningen... och ibland vill 
man vara impulsiv...  

Mvh Carolina Berglund  
Ungdomsansvarig Ringrums IF 

Hämta Outlook for Android 

mailto:marielund5@outlook.com
mailto:Matilda.Carlstrom@valdemarsvik.se
https://aka.ms/AAb9ysg


Från: Tomas o Marie Pettersson <> 
Skickat: den 30 maj 2022 14:50 
Till: Kommun <Kommun@valdemarsvik.se>; Tomas Pettersson <> 

Ämne: Taxa för uthyrning av idrottshallar. 

Hejsan! 

Vi har tagit del av förslaget på förändrade nivåer på taxan för uthyrning av idrottshallar. 

Ett stort plus är att alla föreningar nu får hyra för halva timkostnaden. 

Men en höjning av taxan kommer alltid få konsekvenser i slutändan då den påverkar både 
privatpersoner och föreningars ekonomi och i det sämsta av fall gör denna påverkan att 
föreningar inte kan hyra i den omfattning de önskar utan tvingas prioritera. Tyvärr är det då 
oftast barn- och ungdomsverksamheten som drabbas, direkt eller indirekt. 
För privatpersoner blir det också en motsvarande effekt. 

Att nivån på taxan varit detsamma sedan 1995 och att andra kommuner har en högre taxa, 
gör ju inte per automatik att den måste justeras och höjas. 
Finns behov av att höja taxan för att exempelvis kunna hålla budgeten är det självklart 
förståeligt.  

Men är det inte det som är skälet föreslår vi en oförändrad taxa och istället använda det som 
en bra marknadsföringsdel för Valdemarsviks kommun. 

"Valdemarsviks kommun, vi satsar på friskvård för gammal som ung 
utan att det ska tömma någons penningpung" 

"Valdemarsviks kommun, vi vill aktiviteter maxa 
och höjer därför inte någon taxa" 

Det vill säga, en möjlighet att än mer profilera oss som en friskvårds- och friluftskommun! 

Med vänliga hälsningar 

Tomas "Coopa" Pettersson 
Ordförande WIF 

mailto:Cop-Mary@hotmail.com
mailto:Kommun@valdemarsvik.se
mailto:tomas.l.pettersson@mil.se


 
   
  
  
 Från: Fredrik Nilsson
Skickat: den 27 juni 2022 15:39:48 (UTC+01:00) Amsterdam, Berlin, Bern, Rom,
Stockholm, Wien
Till: Carlström, Matilda
Ämne: Nytt förslag taxa idrottshallar. 
  
  
 Varning: Det här e-postmeddelandet har sitt ursprung utanför organisationen. Klicka
inte på länkar eller öppna bilagor om du inte känner igen avsändaren och vet att
innehållet är säkert. 
  
  
   
  
  
 Hej! 
  
  
   
  
  
 Det har tidigare varit lite väl billigt men en höjning gjordes ju nyligen så den här
höjningen är ju alldeles för stor. 
  
  
 Vammarskolan ska dessutom jämföras med Ramunderhallen och absolut inte som
Vikingen. Det är inte samma standard och storlek på dom. 
  
  
 Dessutom så ingår sarg och annat i hyran för Söderköping det gör det inte här för vi
äger själva våran utrustning. Både sarg mål och matchklocka med styrning ägs av IF
Trym. 
  
  
 Vi måste i så fall få rabatt på hyran om man ska likställa med Åtvidaberg och
Söderköping. Men Åtvidaberg och Vikingen är större än vad vammarskolan är som
sagt så man bör ligga under dessa i hyran. Sedan ytterligare då vi har investerat
sexsiffriga belopp ur egen ficka vilket alltså inte Söderköping eller Åtvidabergs
föreningar gjort. 
  
  
   
  
  
 Känner att man bör kalla in föreningar till dialog innan man bestämmer något och
inte bara att man ska skicka in. Detta är ju en ganska extrem höjning för våra
föreningar som har det tufft ändå efter Coronan. 
  
  
   
  
  
 Vill se ett mer tilltänkt och relevant förslag än detta. 
  



 Mvh Fredrik Nilsson IF 

Trym  

 Hämta Outlook for Android



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-05-18

KSAU § 63 KS-KcS.2019.74

Justerare

..........

..........

Taxa - Uthyrning av idrottshallar

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott återremitterar ärendet för att inhämta
synpunkter från föreningar i kommunen samt för att se över den stegvisa
höjningen av taxan.

Yrkanden

Jenny Elander Ek (C) yrkar att ärendet återremitteras för att inhämta
synpunkter från föreningar i kommunen samt för att se över den stegvisa
höjningen av taxan.

Beslutsgång

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Jenny
Elander Eks (C) yrkande om återremiss för att inhämta synpunkter från
föreningar i kommunen samt för att se över den stegvisa höjningen av taxan.

Ärendebeskrivning

Valdemarsviks kommun har sedan många år antagit en taxa för uthyrning av
idrottshallar. Det gäller Vammarskolans idrottshall, Sörbyskolans, Gusums,
Ringarums och Lovisebergs idrottshallar samt Skyttehallen. Hallarna är olika
stora och nuvarande taxa är differentierad utifrån hallstorlek.

Ärendet återremitterades av kommunfullmäktige 2020-08-31 § 81 för
ytterligare utredning avseende taxan för föreningar. I samband med att nya
riktlinjer tagits fram för föreningsbidrag har även taxan för uthyrning av
idrottshallar setts över.

Den nuvarande taxenivån beslutade kommunfullmäktige om 1995-03-28 § 9.
Förslaget skiljer sig något från det förslag som presenterades 2019/2020.
Den nu föreslagna ändringen sker i fler steg med mindre höjningar (50 %
respektive 5 %), för att undvika samma chockhöjning. En första ökning görs
2023-01-01, ytterligare en från 2023-07-01 och en tredje från 2024-01-01.
Taxebeloppen ska från och med 2025-01-01 indexregleras med
konsumentprisindex (KPI) med oktober som basmånad inför varje nytt år. I
det förslag som presenteras nu föreslås även alla ideella föreningar som



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-05-18

KSAU § 63 KS-KcS.2019.74

Justerare

..........

..........

bedriver barn- och ungdomsverksamhet kunna hyra idrottshallarna till halva
timkostnaden, inte enbart ett fåtal namngivna föreningar.

Förslag till ny taxa
Nedan följer dagens taxa och förslag till ny taxa, som anges i kronor/timme.

Idrottshall 2022 2023-01-01 2023-07-01 2024-01-01
Vammarskolan 80 120 180 190
Ringarum 60 90 135 140
Sörbyskolan 60 90 135 140
Loviseberg 40 60 90 95
Gusum 70 105 160 170
Skyttehallen 40 60 90 95

Reducerad uthyrning
Ideella föreningar som är registrerade i kommunens föreningsregister och
bedriver barn- och ungdomsverksamhet hyr idrottshallarna till halva
timkostnaden.

Övernattning
Övernattning i Lovisebergs idrottshall kostar idag 500 kr/dygn. Enligt
förslaget ska gymnastikhallen gå att hyra för 800 kr/dygn fr o m 2023-01-01.
Därefter ska hyran årligen indexregleras med KPI.

Övernattning 2022-01-01 2023-01-01
Lovisebergs
idrottshall

500 kr/dygn 800 kr/dygn

Ökade intäkter
Idrottshallarna hyrs ut under följande tider:

Måndag-fredag kl. 16-22
Lördag – söndag kl. 08-22
Skolfria vardagar kl. 08-22

När ärendet först utreddes av förvaltningen hösten 2020 beräknades
intäkterna till ca 150 tkr per år. De föreslagna beloppen skilde sig något från
de som nu föreslås. Vid det tillfället beräknades de årliga intäkterna öka, med
oförändrad uthyrningsnivå, till ca 225 – 350 tkr.
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Justerare

..........

..........

I bilaga 1 framgår taxejämförelse med Söderköpings och Åtvidabergs
kommuner.

Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-04-11
Bilaga 1 Jämförelse taxor Söderköping och Åtvidaberg
Protokoll KF 2020-08-31 § 81

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunsekreterare M.C.
Akten



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31

KF §81 KS-KcS.2019.74

Justerare

..........

..........

..........

Taxa - Uthyrning av idrottshallar

Kommunfullmäktiges beslut

1. Kommunfullmäktige beslutar att återremittera ärendet med
följande motivering:

· För ytterligare utredning avseende taxa för
föreningar.

Yrkanden
Jenny Elander Ek (C) yrkar att ärendet återremitteras för ytterligare
utredning avseende taxa för föreningar.

Ärendebeskrivning
Valdemarsviks kommun har sedan många år antagit en taxa för
uthyrning av idrottshallarna. Det gäller Vammarskolans idrottshall,
Sörbyskolans, Gusums, Ringarums och Lovisebergs idrotthallar samt
Skyttehallen. Hallarna är olika stora och nuvarande taxa är
differentierad utifrån hallstorlek.

Taxan är inte ändrad på många år och förslaget bygger därför på att
ändringar görs i två steg, d v s från och med 2020-10-01 och 2022-
01-01. Under hösten 2022 ska ny taxa fastställas fr o m 2023-01-01.

Uthyrningstider är:

Måndag – fredag kl 16 – 22
Lördag – söndag kl 08 – 22
Skolfria vardagar kl 08 – 22

I bilaga 1 framgår taxejämförelse med Söderköpings och Norrköpings
kommuner.

Förslag till ny taxa

Nedan följer dagens taxa och förslag till ny taxa, som anges i
kronor/timma.

Idrottshall 2020 20201001 2022



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2020-08-31

KF §81 KS-KcS.2019.74

Justerare

..........

..........

..........

Vammarskolans idrottshall 80 150 200

Ringarums idrottshall 60 110 130

Sörbyskolans idrottshall 60 110 130

Lovisebergs idrottshall 40 80 100

Gusums idrottshall 70 120 140

Skyttehallen 40 80 100

Övernattning

Övernattning i Lovisebergs Gymnastikhall – 800 tkr/dygn fr o m 1
januari 2021 (2020: 500:-). Därefter med 5 % årligen.

Ökade intäkter

I dag beräknas intäkterna till ca 150 tkr per år. Med ovanstående
förslag skulle intäkterna öka, med oförändrad uthyrningsnivå, till ca
225 – 350 tkr på helårsnivå.

Beslutsunderlag
Protokoll från KS 2020-06-01 § 135
Protokoll från KSAU 2020-05-13 § 90
Skrivelse från Kommunchef & Stab 2020-05-15
Protokoll från KSAU 2019-10-16 § 117

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Kommunstyrelsen
Akten
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Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Sektor Service och Samhällsbyggnad Kommunstyrelsen
Carina Magnusson
HR-chef
Tel: 0123-191 59
E-post: carina.magnusson@valdemarsvik.se

Bidrag till arbetsskor

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar att förmånen med fria arbetsskor hanteras på
samma sätt som friskvårdsbidraget. Medarbetaren får inkomma med kvitto
på inköpta skor som därefter betalas ut upp till 1000 kr/år månaden efter att
kvitto inkommit. Beloppet förmånsbeskattas i enlighet med
Inkomstskattelagen (1999:1229) som reglerar förmånsbeskattning av
arbetskläder och skor. För innevarande år gäller belopp om 250 kr per
medarbetare inom avgränsningen därefter 1000 kr/år.

Avgränsning gäller anställda oavsett anställningsform med månadslön inom
vård och omsorg samt barnomsorg och lokalvård. Inom vård och omsorg
menas de som operativt arbetar i huvudsak direkt med
omsorgstagare/omvårdnadstagare. Ingen avräkning sker i förhållande till
sysselsättningsgrad. Förmånen ska vara lika inom avgränsningen.

Att ta med kostnaden för 2023 och framåt i budgetarbetet.

Ärendebeskriving

Motion om kostnadsfria arbetsskor för vårdpersonal har inkommit från V.
Motionären vill utifrån ett arbetsmiljöperspektiv främja hälsa och ur ett
rättviseperspektiv så bör kommunens medarbetare inom äldreomsorgen
erhålla kostnadsfria arbetsskor. Kommunfullmäktige har bifallit motionen med
följande ändring:
"Kommunfullmäktige ger kommunstyrelsen i uppdrag att inrätta ett
skattepliktigt bidrag för arbetsskor till vårdpersonal om 1 000 kr från och med
oktober 2022. För resterande del av innevarande år betalas ett skattepliktigt
bidrag ut om 250 kr."

Förvaltningen har fått i uppdrag att ta fram förslag till avgränsning och rutin
för beslutet om kostnadsfria arbetsskor. Beslut fattas av kommunstyrelsen.

Idag har medarbetare inom barnomsorg och lokalvård fria arbetsskor. Det är
viktigt med likabehandling för alla berörda grupper med förmån om fria
arbetsskor.
Förslaget om att hantera skobidraget på samma sätt som vid friskvård
grundas i följande:
- Alla medarbetare inom avgränsningen även de med utmätning av lön ska

kunna få nyttja förmånen.
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- Förmånen ska vara lika för de som omfattas enligt avgränsningen och
förmånsbeskattas.

- Att kunna styrka att förmånen används till skor.

- Kostnadsskäl då ett årligt engångsbelopp beskattas som inkomst av
tjänst samt att det tillkommer sociala avgifter.

Antalet som bedöms få kostnadsfria arbetsskor uppgår till inom Buak ca 75
medarbetare och inom SoO ca 290 samt inom Sos ca 20 vilket ger en årlig
kostnad motsvarande ca 385 000 kr.

Kostnaden för 2022 motsvarande kr ska rymmas inom nuvarande budget.

De enheter som har verksamheter med krav på skyddsskor i enlighet med
skyddslagstiftning hanteras utanför denna rutin på samma sätt som tidigare.

Den administrativa hanteringen av kostnadsfria arbetsskor ligger utanför
lönekontorets grunduppdrag och innebär därmed en ytterligare kostnad för
kommunen. Varje begäran om skobidrag genom inlämnat kvitto tar viss
administrativ tid som inte ingår i avtalet med lönekontoret vilket kan generera
en viss ökad kostnad, omfattningen kan inte bedömas i nuläget.

Avgränsning
- Alla medarbetare inom nedan verksamheter oavsett anställningsform med

månadslön.

- Inom vård och omsorg avses de som operativt arbetar i huvudsak (50%
eller mer av en tjänst) direkt med omvårdnadstagare.

- Avses de som operativt arbetar i förskola och/eller fritidshem.

- Inom lokalvården avses de som utför städning.

- Ingen avräkning sker i förhållande till sysselsättningsgrad.

Beslutet skickas till
Kommundirektören
Sektorchefen
HR-chefen
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör

Carina Magnusson
HR-chef
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Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Kommunchef och Stab Kommunstyrelsen
Karl Öhlander
Kommundirektör
Tel: 0123-192 29
E-post: karl.ohlander@valdemarsvik.se

Leader Kustlandet, 2023 - 2027 medfinansiering

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen beslutar om fortsatt medfinansiering av Leader Kustlandet
för perioden 2023–2027.

Sammanfattning

Valdemarsviks kommuns årliga medfinansiering föreslås öka till 96 649 kr/år.
Detta innebär en ökning med 18 % jämfört med dagens medfinansiering på
81 642 kr/år. Ökningen en är en konsekvens av ökningen av den totala
budgeten för Kustlandet med 46 % till 41,5 miljoner kr, för resterande fem år
av programperioden.

Ärendebeskrivning

Leader är EU:s landsbygdsutvecklingsmetod och omfattar 48 leaderområden
i Sverige och drygt 2 800 över hela EU. Metoden har starka inslag av lokalt
medbestämmande, underifrånperspektiv, samarbete, hållbarhet och hjälp till
självhjälp.

Leader Kustlandet är en ideell förening med en styrelse på 17 personer från
sektorerna näring, ideellt och offentligt. Kustlandet omfattar hela eller delar
av kommunerna Norrköping, Söderköping, Valdemarsvik, Västervik,
Oskarshamn och Mönsterås. Två av styrelseledamöterna och en ersättare är
från olika delar av Valdemarsviks kommun. Styrelsen beslutar utifrån en
utvecklingsstrategi vilka projektansökningar som ska beviljas. Det centrala
temat har varit att bidra till kustnära landsbygdsutveckling.

Samarbetet med, och inom, Kustlandet har fungerat mycket väl.
Valdemarsviks kommun har deltagit i leaderområde Kustlandet sedan år
2000 (tre programperioder). Under programperioden 2014–2020 har
Kustlandets totala budget för varit 39,8 miljoner kronor. Av dessa har
Valdemarsviks kommun medfinansierat 0,57 miljoner (81 642 kr/år i sju år).
Utdelningen från Kustlandet var under samma period 4 414 000 kr eller
medräknat ideellt arbete i projekt 5 366 000 kr. Totalt ger detta en uppväxling
på mellan 4,3 och 9,4.

Ny programperiod
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Jordbruksverket har tilldelat Kustlandet en budget på 10,7 miljoner kronor för
de två första åren av programperioden 2021–2027. För att kunna använda
budgetutrymmet krävs lokal offentlig medfinansiering. Kommunstyrelsen
beslutade tidigare att medfinansiera Kustlandets leaderverksamhet med 81
642 kr per år för de första åren.

För resterande del av programperioden har det avsatts 41,5 mnkr för hela
femårsperioden. Jämfört med nuvarande nivå innebär detta en ökning med
46 %. Ökningen av den totala budgeten innebär också att kommunernas
medfinansiering måste öka. Valdemarsviks kommuns årliga medfinansiering
föreslås därför öka till 96 649 kr/år. Detta innebär en ökning med 18 %
jämfört med dagens medfinansiering på 81 642 kr/år. Den nya
medfinansieringen av de nya medlen tar vid där den gamla slutar.

Beslutsunderlag

Beslutet skickas till
Kustlandet
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör
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Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Sektor Barn, Utbildning, Arbetsmarknad och
Kultur Kommunstyrelsens arbetsutskott
Fredrik Törnborg
Fritidssamordnare
Tel: 0123-191 03
E-post: fredrik.tornborg@valdemarsvik.se

Riktad satsning till ideella föreningar 2022 – kompletterande
beslut

Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utbetala 15 000 kr i stöd till den
ideella föreningen Hälsobolaget Atlet Klubb för att uppgradera
discsportbanan vid Grännäs.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-17 § 11 om en satsning på ideella
föreningar. Enligt beslutet skulle 500 tkr användas ut slaget för
kommunstyrelsens oförutsedda behov. Ideella föreningar som arrangerar
aktiviteter för unga och/eller äldre under 2022 pekades ut som målgrupp och
satsningar på aktiviteter skulle prioriteras. Enligt kommunstyrelsens beslut
ska utbetalning ske för ersättning med anledning av förlorade intäkter till följd
av pandemin.

Föreningarna kunde ansöka om maximalt 50 tkr per förening. För de
föreningar som beviljas belopp ställs krav på återredovisning senast 2023-
01-31. Föreningarna ska visa på att de använt pengarna under året till de
ändamål de ansökt om och beviljats för.

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutade 2022-05-18 § 66 om fördelningen
av pengarna. Sedan dess har det framkommit att ytterligare en ansökan
skickades in innan sista ansökningsdag som inte behandlades av KSAU i
maj. Totalt har alltså 35 ansökningar skickats in.

Gällande de tidigare beviljade stöden har fördelningen gjorts utifrån
kommunstyrelsens beslut med en prioritering av ansökningar från ideella
föreningar om att arrangera aktiviteter under året. I första hand har de
föreningar som planerar för att arrangera aktiviteter för barn och/eller äldre
beviljats stöd för de aktiviteterna och för inköp som är direkt kopplade till
aktiviteten.

Med utgångspunkt i samma fördelningstanke bör även Hälsobolaget Atlet
Klubb, som ansökt om 25 000 kr för att uppgradera discsportbanan vid
Grännäs, beviljas stöd. KSAU beslutade om att utbetala totalt 484 550 kr i
stöd av den pott som var satt till 500 000 kr. Det finns därmed utrymme för att
bevilja Hälsobolaget Atlet Klubb ett stöd på 15 000 kr.
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Beslutsunderlag
Protokoll KSAU 2022-05-18 § 66
Ansökning från Hälsobolaget Atlet Klubb – Riktad satsning till ideella
föreningar

Beslutet skickas till
Fritidssamordnaren
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör



SAMMANTRÄDESPROTOKOLL

Sammanträdesdatum

2022-05-18

KSAU § 66 KS-SA.2021.90

Justerare

..........

..........

Utbetalning riktad satsning till ideella föreningar 2022

Kommunstyrelsens arbetsutskotts beslut

Kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar att utbetala stöd till ideella
föreningar 2022 enligt följande:

Baljaföreningen 15 000 kr Barnaktivitet, tält, del av
scen

Gryts sockenförening
20 000 kr Barndag (hoppborg,

bullride, musik)

Gusums IF

50 000 kr Aktiviteter i samband med
100-års firandet (ej
mat/dryck/administrativa
kostnader)

Hammarkinds OK 29 300 kr Ungdomsläger
Hammarkinds skidklubb 10 000 kr Lekmaterial till barn
Hållplats 50 000 kr Träffar

JUF
40 000 kr Föreläsningar/studiecirklar

och resor (ej information)
Korpen 10 000 kr Utbildning HLR

Kämparna
20 000 kr Tusen och en natt samt

workshop
Kör XL 10 000 kr Konsert

Mixdala bygdegårdsförening

27 500 kr Utställning, mässa och
jubileumsfest (ej
mat/dryck/administrativa
kostnader)

Nöjeskarusellen 15 000 kr Audition
PRO Gryt-Valdemarsvik 10 000 kr Bussresa och båtresa

PRO Gusum Ringarum
10 000 kr Bouleinstruktör, utflykt och

föreläsning
Ringarums
hembygdsförening

3 000 kr Lekredskap

Ringarums IF 20 000 kr Föreläsningar

Ringarums skyttegille
20 000 kr Material till utveckling av

korthållsbana

Ringarums stationshus
2 000 kr Underhållning

femårsjubileum
SPF Ankaret 32 800 kr Föredrag, musik och resor
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Sammanträdesdatum

2022-05-18

KSAU § 66 KS-SA.2021.90

Justerare

..........

..........

Tryserums
hembygdsförening

2 500 kr Musiker

Valdemarsviks
brukshundsklubb

10 000 kr Inköp för att arrangera
tävlingar

Valdemarsvik Folkets Park
5 000 kr Aktivitet för att öka

medlemsantalet

Valdemarsviks IF (WIF)
36 200 kr Idrottsdag (ej

administrativa kostnader)
Valdemarsviks
jaktskytteklubb

15 000 kr Barn-/ungdomsverksamhet

Valdemarsviks
riksteaterförening

11 250 kr Dansföreställning

Valdemarsviks slalomklubb 10 000 kr Utrustning

Föreningarna ska återredovisa senast 2023-01-31 hur pengarna har använts
under året till de ändamål de ansökt om och beviljats för.

Förvaltningen ska innan utbetalning sker säkerställa att de föreningar som
beviljas stöd enligt sina stadgar är demokratiska och öppna.

Yrkanden

Lars Beckman (S) yrkar på tillägget att förvaltningen innan utbetalning sker
ska säkerställa att de föreningar som beviljas stöd enligt sina stadgar är
demokratiska och öppna.

Beslutsgång

Ordförande finner att kommunstyrelsens arbetsutskott beslutar enligt Lars
Beckmans (S) tilläggsyrkande om att förvaltningen innan utbetalning sker ska
säkerställa att de föreningar som beviljas stöd enligt sina stadgar är
demokratiska och öppna.

Ärendebeskrivning

Kommunstyrelsen beslutade 2022-01-17 § 11 om en satsning på ideella
föreningar. Enligt beslutet skulle 500 tkr användas ut slaget för
kommunstyrelsens oförutsedda behov. Ideella föreningar som arrangerar
aktiviteter för unga och/eller äldre under 2022 pekades ut som målgrupp och
satsningar på aktiviteter skulle prioriteras. Enligt kommunstyrelsens beslut
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ska utbetalning ske för ersättning med anledning av förlorade intäkter till följd
av pandemin.

Föreningarna kunde ansöka om maximalt 50 tkr per förening. För de
föreningar som beviljas belopp ställs krav på återredovisning senast 2023-
01-31. Föreningarna ska visa på att de använt pengarna under året till de
ändamål de ansökt om och beviljats för.

Sista ansökningsdag var 2022-04-29 och totalt 34 ansökningar har skickats
in från olika föreningar. Föreningarna har tillsammans ansökt om ca 1,1
miljon kronor. En prioritering har därför behövt göras i enlighet med
kommunstyrelsens beslut.

Kommunstyrelsen uppdrog i beslutet kommunstyrelsens arbetsutskott att
fungera som beslutsfattare för inkomna ansökningar.

Förslag till fördelning
Den föreningsgrupp som bildades i samband med att riktlinjerna för
föreningsstöd skulle ses över har tillsammans gått igenom de inkomna
ansökningarna. Fördelningen har gjorts utifrån kommunstyrelsens beslut med
en prioritering av ansökningar från ideella föreningar om att arrangera
aktiviteter under året. I första hand har de föreningar som planerar för att
arrangera aktiviteter för barn och/eller äldre beviljats stöd för de aktiviteterna
och för inköp som är direkt kopplade till aktiviteten.

Förening Belopp Beviljad aktivitet
Baljaföreningen 15 000 kr Barnaktivitet, tält, del av

scen

Gryts sockenförening
20 000 kr Barndag (hoppborg,

bullride, musik)

Gusums IF

50 000 kr Aktiviteter i samband med
100-års firandet (ej
mat/dryck/administrativa
kostnader)

Hammarkinds OK 29 300 kr Ungdomsläger
Hammarkinds skidklubb 10 000 kr Lekmaterial till barn
Hållplats 50 000 kr Träffar

JUF
40 000 kr Föreläsningar/studiecirklar

och resor (ej information)
Korpen 10 000 kr Utbildning HLR
Kämparna 20 000 kr Tusen och en natt samt
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workshop
Kör XL 10 000 kr

Mixdala bygdegårdsförening

27 500 kr Utställning, mässa och
jubileumsfest (ej
mat/dryck/administrativa
kostnader)

Nöjeskarusellen 15 000 kr Audition
PRO Gryt-Valdemarsvik 10 000 kr Bussresa och båtresa

PRO Gusum Ringarum
10 000 kr Bouleinstruktör, utflykt och

föreläsning
Ringarums
hembygdsförening

3 000 kr Lekredskap

Ringarums IF 20 000 kr Föreläsningar

Ringarums skyttegille
20 000 kr Material till utveckling av

korthållsbana

Ringarums stationshus
2 000 kr Underhållning

femårsjubileum
SPF Ankaret 32 800 kr Föredrag, musik och resor
Tryserums
hembygdsförening

2 500 kr Musiker

Valdemarsviks
brukshundsklubb

10 000 kr Inköp för att arrangera
tävlingar

Valdemarsvik Folkets Park
5 000 kr Aktivitet för att öka

medlemsantalet

Valdemarsviks IF (WIF)
36 200 kr Idrottsdag (ej

administrativa kostnader)
Valdemarsviks
jaktskytteklubb

15 000 kr Barn-/ungdomsverksamhet

Valdemarsviks
riksteaterförening

11 250 kr Dansföreställning

Valdemarsviks slalomklubb 10 000 kr Utrustning
Totalt 484 550 kr
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Beslutsunderlag
Tjänsteskrivelse från sektor Service och Samhällsbyggnad 2022-05-09
Ansökningar – Riktad satsning till ideella föreningar

_ _ _ _ _ _ _

Beslutet skickas till
Fritidssamordnaren
Akten



Hälsobolagets Atletklubb i Valdemarsviks 2022-03-07 

Avser: Ansökan om särskilt bidrag 2022. 

Föreningen har sedan Sommaren 2014 genom kommunens tillåtelse anlagt och drivit den 9 

håls Discsportbana (Frisbee ) på Grännäsområdet. 

Discsport har varit på stark frammarsch de senaste åren och blivit populärare för alla åldrar 

vilket gör att vi gärna vill förstärka upplevelsen ytterligare. 

Detta i en anda från såväl föreningen som i kommunens med en friskvårdande aktivitet i ett 

fantastisk fint område. 

Föreningen har ambitionen att uppgradera discsportbanan: 

Flytt och omplacering av 3 st korgar med anledning av närheten till Campingen. 

Byggnation av kastramper av tryckimpregnerat virke vid varje bana. 9 st.  

Byggnation av skylthållare för information om bansträckning 9 st. 

Framtagning av 9 st plastade skyltar med information om bansträckning. 

Plastad skylt vid start.  

Vår budget för detta  ca 25.000:- 

Flytt korgar   3.000:- 

Inköp tryckt virke 10.000:- 

Byggnation ramper 5.000:- 

Skyltar bansträckning 5.000:- 

Skylt start 2.000:- 

Vi har talat med AME enheten/ Magnus Andersson och de kommer att hjälpa oss med 

byggnationerna av ramperna för att hålla ned kostnaderna. 

Vi har talat med Mikael Jonsson angående flytt och omplacering av korgarna vilket godkänts. 

Kontaktuppgifter: 

Hälsobolagets Atlet Klubb 825002-0453 

Ref: Peter Sporre  

Vammargatan 2 C 

615 32  Valdemarsvik 

Mail: info@h-bolaget.se 

Mobil Peter 

mailto:info@h-bolaget.se
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Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Sektor Service och Samhällsbyggnad Kommunstyrelsens arbetsutskott
Caroline Starkås

Tel: 0123-19100
E-post: caroline.starkas@valdemarsvik.se

Föreningsstöd Investerings- och upprustningsstöd 2022

Förslag till beslut i Kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsen arbetsutskott beslutar att utbetala 50 000 kr i investerings-
och upprustningsstöd till Gusums IF.

Ärendebeskrivning

Stödet söks före investering, utbetalning sker efter genomförd investering
mot uppvisande av kvitto och utbetalningen sker året efter investeringen.
Stödet är tillfälligt och behovsstyrt. 70 000 kr avsätts i budgeten, dessa
pengar kan fördelas på sökande föreningar.

För stödet 2022 har endast Gusums IF inkommit med en ansökan. De söker
maximalt stöd, de beräknas få en kostnad på ca. 100 000 kr. Stödet ska
användas för tillgänglighetsanpassning av samtliga entréer, stenläggning runt
huvudbyggnad, så gräs och sätta växter, köpa in och montera två
flaggstänger, bygga altan/trädäck med räcken.

Förvaltningen anser att det är rimligt att stödja föreningen med 50% av
kostnaden det vill säga 50 000 kr.

Beslutsunderlag
Ansökan investerings- och upprustningsstöd Gusums IF

Beslutet skickas till
Berörd
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Caroline Starkås
Arbetsledare Medborgarservice
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Ansökan om investerin s..-:..0.cb_uppr--1.1stningss�ö · 

Vl\LDE\\/ll'.f ,3\/H<S KOi\/dVi N
f___,;..;.--·· -

· · ······--··· 

Avdelning Service och 
Administration 

Förening 
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Postmottagare namn 
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Kontaktperson/uppgiftslämnare 

Chl'�Sto er GuS·l4 5SoV'\ 

Plusgiro/b 'ri�grfo 
L-.:::,_-------+----

Telefon arbete (även riktnummer) 
 

Telefon/mobilnummer 

Beskriv här vad föreningen planerar att göra vid anläggningen 
t ex n anlä nin , om- och tillb nad, reparationer 
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Underskrift: Uppgifterna är i enlighet med gällande regler för investerings- och upprustningsstöd 

Ort och datum 

Namnförtydligande 

C Hfl t s h,fh:R Gubf'� F-SSoN

OBS! Stöd söks före investering. Utbetalning sker efter genomförd investering 
mot uppvisande av kvitto och utbetalningen sker året efter. Stödet är tillfälligt 
och behovstyrt. 70 000:- kronor avsätts i budgeten för Investerings- och 
upprustningsstöd samt stöd till förfogande. 

Ansökan skickas senast 1 april till 
Valdemarsviks Kommun 
Avdelning Service och Administration 
615 80 Valdemarsvik 

Personuppgiftshantering 
Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i kommunens dataregister/system enligt 
dataskyddsförordningen. För ytterligare information om personuppgiftshantering för denna blankett och övrig 
information om kommunens personuppgiftshantering, se kommunens hemsida. 
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Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Sektor Service och Samhällsbyggnad Kommunstyrelsen
Caroline Starkås

Tel: 0123-19100
E-post: caroline.starkas@valdemarsvik.se

Föreningsstöd, Stöd till förfogande, Stöd till övriga föreningar
2023

Förslag till beslut

Kommunstyrelsen beslutar att utbetala stöd för verksamhetsåret
2023 enligt följande:

Förening Förslag till stöd 2023

Valdemarsviks Brukshundsklubb 11 221 kr

Valdemarsviks Folkets Park 3 696 kr

Valdemarsviks ryttarkamrater 4 000 kr

BRIS 15 000 kr

Gusums Hembygdsförening 7 000 kr

Gusums Folkets Hus 50 000 kr

Gryts Bygdegårdsförening 12 500 kr

Östra Ed Tryserum Bygdegårdsförening 50 000 kr

Summa: 153 417 kr

Sammanfattning

Förslag om att omfördela stödet för 2023 så att alla sökande föreningar kan
få ta del av stödet då deras behov bedöms likartat.
Stödet fördelas enligt bifogad tabell.
Sista ansökningsdatum för Stöd till förfogande, Stöd till övriga föreningar
2023 var 2022-04-01.

Ärendebeskrivning

Stödet används till ideella insatser för att möjliggöra tillhandahållande av
öppna samlingslokaler för kommunens invånare samt stöd till övriga
utomstående föreningar där regelverket för föreningsstöd inte är lämpligt.

8 föreningar har inkommit med bidragsansökan för verksamhetsåret 2023.
Sista ansökningsdatum för Stöd till förfogande, Stöd till övriga föreningar
2023 var 2022-04-01.Utbetalning sker under 2023.
Budget för driftsbidrag till övriga föreningar uppgår 2023 till 150 tkr.



Tjänsteskrivelse Dnr Sida

2022-07-21 KS-SA.2022.60 2(2)

Förvaltningen föreslår att en omfördelning av budget ska ske då
förutsättningarna för respektive förening bedöms vara likartade.
Samtliga föreningar som ansökt om medel ska tilldelas 50 procent av sökt
bidrag, dock tilldelas BRIS samma summa som föregående år, budget
överskrids med 3 417 kr. Bidraget fördelas enligt tabell nedan.

Förening
Tilldelat stöd

2022
Sökt stöd
2023 Förslag till stöd 2023

Valdemarsviks Brukshundsklubb Ej sökt 22 441 kr 11 221 kr

Valdemarsviks Folkets Park Ej sökt 7 392 kr 3 696 kr

Valdemarsviks ryttarkamrater Ej sökt 8 000 kr 4 000 kr

BRIS 15 000 kr Ej angivit 15 000 kr

Gusums Hembygdsförening Ej sökt 14 000 kr 7 000 kr

Gusums Folkets Hus 85 000 kr 100 000 kr 50 000 kr

Gryts Bygdegårdsförening 25 000 kr 25 000 kr 12 500 kr

Östra Ed Tryserum Bygdegårdsförening 35 000 kr 100 000 kr 50 000 kr

Summa: 160 000 kr 276 833 kr 153 417 kr

Beslutsunderlag
Ansökan Valdemarsviks Brukshundsklubb
Ansökan Valdemarsviks Folkets Park
Ansökan Valdemarsviks ryttarkamrater
Ansökan BRIS
Ansökan Gusums Hembygdsförening
Ansökan Gusums Folkets Hus
Ansökan Gryts Bygdegårdsförening
Ansökan Östra Ed Tryserum Bygdegårdsförening

Beslutet skickas till
Akten
Berörd

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Caroline Starkås



VALDEMARSVIKS 

KOMMUN 
Avdelning Service och 
Administration 

Förening 
östra Ed Tryserum bygdegårdsförening 

Postmottagare namn 

Marielouise Botvidsson 

Adress 
Braberg 2 
Västerum 

Postnummer och ort 

615 92 Valdemarsvik 

VALDEMARSVIKS KOMMUN 
r:0r li,Jnneclom 

Dnr 

Ansökan senast 1 april Dpl/Obi 

2022 -06- 2 8 

f'v/Avd/Handl 

Riksorganisation Bygdegårdarnas 
Riksförbund 

Plusgiro/bankgiro 

Telefon arbete (även riktnummer) 

E-post 

Kontaktperson/uppgiftslämnare Marielouise Botvidsson Telefon/mobilnummer 

Beskriv här hur föreningen planerar att använda bidraget och gör en kostnadsberäkning 

Bygdegården står inför stora utgifter då den gamla trekammarbrunnen nu måste bytas samt att lokalen 
behöver målas liksom husets utsida. 
Inte möjligt att lämna kostnadsberäkning men det torde röra sig om minst 100 000:-

Underskrift - Upp ifterna är i enli 
Ort och datum 

Namnförtydligande 
Marielouise Botvidsson 

OBS! Efter särskild prövning kan stöd utbetalas till lokal organisation som inte 
är att betrakta som ungdomsorganisation. Utbetalning sker året efter. 
70 000:- kronor avsätts i budgeten för Investerings- och upprustningsstöd 
samt stöd till förfogande. 

Ansökan skickas senast 1 april till 
Valdemarsviks Kommun 
Avdelning Service och Administration 
615 80 Valdemarsvik 

Personuppgiftshantering 



� VALDEMARSVIKS

U �?e����iceoch 
Administration 

Postmottagare namn 

� <lctQ, A �Q,<ssQi'()
Adress 

Postnummer och ort 

Ansökan om stöd till förfogande 

VALDEMARSVIKS KOMMUN 
För kännedom 

Ansökan senast 1 april 
2022 -03- 3 0 

Telefon arbete (även riktnummer) 

!;-post 
1 _Orde.r.%cn2  

f-:-
,--,----,---,..,..---,------ -------+-:=-=:

.
l.Y\1,

7
,CO� 

Kontaktperson/uppgiftslämnare Telefon/mobilnummer 

Beskriv här hur föreningen panerar att använda bidraget och gör en kostnadsberäkning 

�ecl\emsa,v cif+ -t 
·1 U Sve,nsk°' 0 dst°rtf & rb.tndd Gch

Osteu 6-\:1_µ<"clS n"cis pO(tför0uncL� Q � GG O 'I' _N
Q
Jt ____ 

8 ()o O � l-YALPJ;;JY�r.:D.!;i�!.lt��uin:,11 v;uN.
, 

1 
,·or i(annedorn 

Underskrift - U 

Underskrift 

I-·~···• ................... -........ .. , .. " .......... ,"""··--· 

2022 -03- 2 5 

(0n�-·---�-·�1·::-.-1i,v-i.lHandl

1·0,_p_l/O-bj 
___ .,,._.,., .. , .. , .... --•---4----1 

.... ----·------·-•--I----' 

ler för stöd till förfo ande 

Namnförtydligande 

f Acto. 
OBS! Efter särskild prövning kan stöd utbetalas till lokal organisation som inte 

är att betrakta som ungdomsorganisation. Utbetalning sker året efter. 
70 000:- kronor avsätts i budgeten för Investerings- och upprustningsstöd 
samt stöd till förfogande. 

Ansökan skickas senast 1 april till 
Valdemarsviks Kommun 
Avdelning Service och Administration 
615 80 Valdemarsvik 

Personuppgiftshantering 
Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i kommunens dataregister/system enligt 
dataskyddsförordningen. För ytterligare information om personuppgiftshantering för denna blankett och övrig 
information om kommunens personuppgiftshantering, se kommunens hemsida. 



" 
VALDEMARSVIKS 

������ice och 
Administration 

Ansökan om .. 

Ansökan senast 
Föreningsuooaifter 
Förening 

Valdemarsviks Folkets Park orq.nr 725000-2164 
Postmottagare namn 
Mimmi Trysberg 

Adress 

Metarvägen 5 
Postnummer och ort 
615 30 Valdemarsvik 
Kontaktperson/uppgiftslämnare 

Mimmi Trysberg 

VAi ni=M�RSVl�S KOM[
_.
_ 

VI r'.011/,..,,.....,, 

. . 

1u::, .. 1 .,._ 

2022 -04- 0 1 

�rjl"r"' Il 
I 

Fv/Avd/Handl 

J!Rt:Wsorganisation 
� ·� � " 

-•• ,__.I.V ''-"V - r- -

Plusgiro/bankgiro 

Konto 

- .. 

Telefon arbete (även riktnummer) 

E-post

Telefon/mobilnummer 

Beskriv här hur föreningen planerar att använda bidraget och gör en kostnadsberäkning 

.. 

Föreningen har för avsikt att använda bidraget för att försöka öka antalet medlemmar i föreningen för 
att den ska fortleva. Idag har föreningen 7 medlemmar som vardera betalar 50: - i medlemsavgift /per 
år = 350:-
Våra omkostnader under 2021 var ; 
Medlemsavgifter till FHP 1466:- (subventionerat under Corona) 
Bankkostnader 750:-
Annons/möten 176:-

Föreningen har idag 403 :- på sitt bankkonto, vilket inte kommer att kunna täcka våra omkostnader för 
2022. Föreningen skulle vilja "överleva" även 2022 och försöka öka medlemsantalet på sikt. 

För att ges möjlighet till detta önskar föreningen ett bidrag som täcker våra fasta omkostnader som var 
2392:- 2021 och ytterligare ett bidrag på 5000:- bidrag för att öka medlemsantalet på sikt. 

Föreningen har inte för avsikt att genomföra något arrangemang under 2022 på grund av brist på 
kapital men framförallt för få medlemmar för att kunna genomföra ett arrangemang. 

På grund av den dåliga ekonomin behöver föreningen ett förskott på bidraget för att kunna betala våra 
medlemsavgifter till riksorganisationen FHP för att fortsätta ha en lokal förening. 

Underskrift - U ifterna är i enli 
Ort och datum 
Valdemarsvik 22-03-30 
1�nderskrift .,-···--
\. ) ' 

· .. _ _

Namnförtydligande 

\v\ \ vY\ m,�. --
\ 

i 

OBS! Efter särskild provning kan stöd utbetalas till lokal organisation som inte 
är att betrakta som ungdomsorganisation. Utbetalning sker året efter. 
70 000:- kronor avsätts i budgeten för Investerings- och upprustningsstöd 



-==• VALDEMARSVIKS

KOMMUN 

r��;�,��MARSVIKS KOMMUN

Ansökan om stöd till föl'foganrde--------1 

I 2022 -o4- o 1 Avdelning Service och 
Administration 

Fv/Avd/Handl 

Ansökan senast 1 april lro�p1K'/O;;:::bi----..L. ____ _J 

Förening 

\fcddeVvtav-�v·,ls B f l-llswV\d l::Lu-b b 
Postmottagare namn 

Al'\ nC\. - Le.,,\A lA.. N (!) v d 
Adress 

Riksorganisation 

SveV\s4 75 r u ls L, n d k.L h fu�vr 
·f>-1-t:tsgifo/ba n kg i ro 

Telefon�(även riktnummer) 

Beskriv här hur föreningen planerar att använda bidraget och gör en kostnadsberäkning 

G?rtts /0/on 
f6 1

Y- ct--l+ -+�'cl� o;q\t\/\V\�e\ev- '08 
+ \\ , \ v \ 
· ,C(Y\ \ 4 S, y 

Ct \(\ Q. 'V'\

MU !l-1-oo. , ot U an v �'ncl c.. v; nkr -
n a I v & t�t- G , d -k·u_ '(',se0 vi J 1 

y'

k U-,\. \J \Je \I\. e ) V"\ Ct v- v C\. -U�-V\ .

399/: 

Underskrift - U ifterna är i enli ler för stöd till förfo ande 

Namnförtydligande 

/)nna -Len°'--

OBS! Efter särskild prövning kan stöd utbetalas till lokal organisation som inte 
är att betrakta som ungdomsorganisation. Utbetalning sker året efter. 
70 000:- kronor avsätts i budgeten för Investerings- och upprustningsstöd 
samt stöd till förfogande. 

Ansökan skickas senast 1 april till 
Valdemarsviks Kommun 
Avdelning Service och Administration 
615 80 Valdemarsvik 

Personuppgiftshantering 
Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i kommunens dataregister/system enligt 
dataskyddsförordningen. För ytterligare information om personuppgiftshantering för denna blankett och övrig 
information om kommunens personuppgiftshantering, se kommunens hemsida. 







I av I 

� VALDEMARSVIKS

9 �?e����iceoch

Ansökan om stö JMMUN 

Administration

Förening 

��..?IS /4'.A'P/4 
Postmottagare namn 

��t:::/.n?-5 �,.??� 

usgrrn a 

 
Telefon arbete (även riktnummer) 

E-post

Telefon/mobilnummer 

1. Inköp av tält ca Sx8m

Gusums hembygdsförening anordnar ett antal utomhusevenemang och hyr även ut

hembygdsgården till privatpersoner. Föreningen har för dessa utomhusaktiviteter

behov av ett s.k. partytält. Kostnad 7.500:-

2.Reparation av fönster

Några av hembygdsgårdens glasf.önster är trasiga och i behov av byte av glas och

renovering. Renovering och målning kommer att genomföras av ideellt arbete inom

föreningen. Byte av glas: 4.000:-

2. Byte av vattenkranar

En del av hembygdsgårdens vattenkranar, bl. a. kranen för inkommande vatten och

några interna kulventiler behöver bytas. Arbete och material: 2.500:-

ler för stöd till förfo ande 

OBS! Efter särskild prövning kan stöd utbetalas till lokal organisation som inte 
är att betrakta som ungdomsorganisation. Utbetalning sker året efter. 
70 000:- kronor avsätts i budgeten för Investerings- och upprustningsstöd 
samt stöd till förfogande. 

Ansökan skickas senast 1 april till 
Valdemarsviks Kommun 
Avdelning Service och Administration 
615 80 Valdemarsvik 

Personuppgiftshantering 
Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i kommunens dataregister/system enligt 
dataskyddsförordningen. För ytterligare information i:.>m personuppgiftshantering för denna blankett och övrig 
information om kommunens personuppgiftshanterinf!, se kommunens hemsida. 

2022-03-15 09:2 





VALDEMARSVIKS 

KOMMUN 
Avdelning Service och 
Administration 

Förening 

6r/J-
Postmottagare namn 

&1d 
Adress 

Stor 
Postnum 

V ' 2 3 L,n lcf
r 

O/n 
Kontaktperson/uppgiftslämnare 

Jih Dl-

VALDEMARSVIKS KOMMUN.
För känfedom 

Ansökan om stöd ti I fönogande 
r---=----------l 

2022 -03- L 4
Dnr Fv/AvcJ/Handl 

Ansökan senast 1 april
t;;::�:------L------1
Dpl/Obj 

Riks 

Plusgiro/bankgiro 

 
Telefon arbete (även riktnummer) 

E-post

 
Telefon/mobilnummer 

Beskriv här hur föreningen planerar att använda bidraget och gör en kostnadsberäkning 

Underskrift - U 
Ort och datum 

/• 

L7ok-b 
Namnförtydligande 

--- /hx.11- E2 

OBS! Efter särskild prövning kan stöd utbetalas till lokal organisation som inte 
är att betrakta som ungdomsorganisation. Utbetalning sker året efter. 
70 000:- kronor avsätts i budgeten för Investerings- och upprustningsstöd 
samt stöd till förfogande. 

Ansökan skickas senast 1 april till 
Valdemarsviks Kommun 
Avdelning Service och Administration 
615 80 Valdemarsvik 

Personuppgiftshantering 
Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i kommunens dataregister/system enligt 
dataskyddsförordningen. För ytterligare information om personuppgiftshantering för denna blankett och övrig 
information om kommunens personuppgiftshantering, se kommunens hemsida. 
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Ansökan senast 1 april b, 

zon · OS ;,/A"'H""'
Fören in ifter 
Förening 

6r 
Postmottagare namn 

['v\?_ [{�""� I oi. v\-C 
Adress 

Plusgiro/bankgiro 

 
Telefon arbete (även riktnummer) 

E-post

Telefon/mobilnummer 

 c..-ovi-i

Underskrift - U ifterna är i enli
Ort och datum 

Underskrift 

ande 

Namnförtydligande 

PvfL a,,ol-

OBS! Efter särskild prövning kan stöd utbetalas till lokal organisation som inte 
är att betrakta som ungdomsorganisation. Utbetalning sker året efter. 
70 000:- kronor avsätts i budgeten för Investerings- och upprustningsstöd 
samt stöd till förfogande. 

Ansökan skickas senast 1 april till 
Valdemarsviks Kommun 
Avdelning Service och Administration 
615 80 Valdemarsvik 

Personuppgiftshantering 
Personuppgifterna i denna blankett registreras och sparas i kommunens dataregister/system enligt 
dataskyddsförordningen. För ytterligare information om personuppgiftshantering för denna blankett och övrig 
information om kommunens personuppgiftshantering, se kommunens hemsida. 
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Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Kommunchef och Stab Kommunstyrelsen
Karl Öhlander Kommunfullmäktige
Kommundirektör
Tel: 0123-192 29
E-post: karl.ohlander@valdemarsvik.se

Avsiktsförklaring rörande omställningen till Nära vård

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

1. Kommunstyrelsen föreslår kommunfullmäktige att ställa sig bakom
avsiktsförklaringen rörande omställning till Nära vård i Östergötland.

2. Kommunstyrelsen ordförande får i uppdrag att underteckna
avsiktsförklaringen.

Sammanfattning

Samrådet för strategiska frågor beslutade vid sitt sammanträde den 17 juni
att godkänna förslaget till avsiktsförklaring för Nära vård i Östergötland.
Uppmaningen från samrådet är att respektive kommun fattar beslut i
respektive fullmäktige under hösten 2022.

Avsiktsförklaringen syftar till att skapa en gemensam utgångspunkt för det
fortsatta arbetet med övergången till Nära vård i Regionen.
Avsiktsförklaringen innehåller en målbild för Östergötlands kommuner och
Region Östergötlands gemensamma arbete när det gäller Nära vård och
identifierar ett antal primära åtgärdsområden på strategisk nivå.

Ärendebeskrivning

Sveriges regioner och kommuner står inför stora utmaningar för att klara
framtidens hälso- och sjukvård. Antalet äldre ökar betydligt vilket innebär att
behovet av vård och omsorg ökar snabbare än den arbetsföra befolkningen
varför vi står inför en situation där vi oberoende av ekonomiska
förutsättningar kommer att ha svårigheter att klara en tillräcklig bemanning.

Parallellt sker en snabb medicinteknisk utveckling vilken skapar möjligheter
att behandla tillstånd som tidigare inte var möjligt samt att avancerade
behandlingar kan erbjudas högre upp i åren. Den tekniska utvecklingen
skapar även stora möjligheter att behandla patienter i annan miljö än på
sjukhus.

Samhällsutvecklingen avseende ändrade förväntningar och krav exempelvis
vad gäller tillgänglighet och digitalisering kräver att regionen och
kommunerna kan svara upp på det sätt flera andra samhällsdelar, såväl
offentliga som privata, redan gör.
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Hälso- och sjukvården är ett delat ansvar mellan regioner och kommuner
vilket innebär att det är ett gemensamt ansvar att beskriva och bygga ihop
hälso- och sjukvårdssystemet på ett tydligt sätt för både patienter och
medarbetare.

Omställningen till Nära vård kommer att kräva en nära samverkan för att
skapa förutsättningar för ett fullgott hälso- och sjukvårdssystem för invånare,
liksom för patienter och närstående och ge goda arbetsmiljöer för hälso- och
sjukvårdens medarbetare i både region och kommuner.

Avsiktsförklaringen
I samverkan mellan kommunerna och Region Östergötland har ett förslag till
en avsiktsförklaring rörande Nära vård tagits fram. Samverkan har skett på
flera nivåer och ett slutgiltigt förslag godkändes av det strategiska samrådet
den 17 juni 2022. Förslaget har därefter sänts till respektive kommun för
antagande. Uppmaningen från samrådet är att respektive kommun fattar
beslut i respektive fullmäktige under hösten 2022.

Beslutsunderlag

 Förvaltningens tjänsteskrivelse den 11 augusti 2022

 Förslag till avsiktsförklaring rörande omställningen till Nära vård

 Signatursida

Beslutet skickas till
Region Östergötland
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör
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Avsiktsförklaring 

rörande omställningen 

till Nära vård 
 

mellan respektive Boxholm, Finspång, Kinda, Linköping, Motala, Mjölby, 
Norrköping, Söderköping, Vadstena, Valdemarsvik, Ydre, Åtvidaberg,  
Ödeshög kommun och Region Östergötland.
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nära vård
Östergötland
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Nära vård - ett gemensamt åtagande 
 
Sveriges regioner och kommuner står inför stora utmaningar för att klara framtidens hälso- 
och sjukvård, vilket också utretts i flera betänkanden, se faktaruta. Antalet äldre ökar 
betydligt vilket innebär att behovet av vård och omsorg ökar snabbare än den arbetsföra 
befolkningen varför vi står inför en situation där vi oberoende av ekonomiska förutsättningar 
kommer att ha svårigheter att klara en tillräcklig bemanning.  
 
Parallellt sker en snabb medicinteknisk utveckling vilken skapar möjligheter att behandla 
tillstånd som tidigare inte var möjligt samt att avancerade behandlingar kan erbjudas högre 
upp i åren. Den tekniska utvecklingen skapar även stora möjligheter att behandla patienter i 
annan miljö än på sjukhus. 
 
Samhällsutvecklingen avseende ändrade förväntningar och krav exempelvis vad gäller 
tillgänglighet och digitalisering kräver att regionen och kommunerna kan svara upp på det 
sätt flera andra samhällsdelar, såväl offentliga som privata, redan gör.  
 
Hälso- och sjukvården är ett delat ansvar mellan regioner och kommuner vilket innebär att 
det är ett gemensamt ansvar att beskriva och bygga ihop hälso- och sjukvårdssystemet på 
ett tydligt sätt för både patienter och medarbetare. 
 
Omställningen till Nära vård kommer att kräva en nära samverkan för att skapa 
förutsättningar för ett fullgott hälso- och sjukvårdssystem för invånare, liksom för patienter 
och närstående och ge goda arbetsmiljöer för hälso- och sjukvårdens medarbetare i både 
region och kommuner. 
 
 

 

Målbild för Östergötlands kommuner och Region Östergötlands 
gemensamma arbete  
 

• Senast år 2030 ska alla invånare erbjudas en god, nära, jämlik och samordnad hälso- 
och sjukvård, omsorg och socialtjänst som förebygger ohälsa och stärker hälsan. 
 

• Hälso- och sjukvård, omsorg och socialtjänst ska vara lätt tillgängliga och invånare 
ska vara delaktig utifrån sina förutsättningar och behov.  
 

• Primärvården1 ska vara navet. 
 

• En effektivare användning av kommunernas, regionens och invånarens 
egna resurser ska uppnås. 
 

 
Länets kommuner och Region Östergötland är överens om att inom och mellan respektive 
organisation, skapa bästa möjliga förutsättningar för omställningen till Nära vård. Parterna 
ansvarar var och en för att erforderliga resurser avsätts och att lokala beslut fattas för såväl 
kortsiktiga som långsiktiga behov och frågor så att det gemensamma arbetet uppnår målen. 
 

 

 
1 Från 1 juli 2021 ändras definitionen av primärvård i hälso- och sjukvårdslagen. Den nya definitionen innebär att 
primärvården ska svara för behovet av medicinsk bedömning och behandling, omvårdnad, förebyggande arbete 
och rehabilitering som inte kräver särskilda medicinska eller tekniska resurser eller annan särskild kompetens. 
Den nya bestämmelsen anger vad som ska ingå i primärvårdens grunduppdrag. Lag (2020:1043) 
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Bilaga  

 

Primära åtgärdsområden på strategisk nivå:  

 
Förflyttning av uppgifter och ansvar inom Region Östergötland: 

Tydliggöra och understödja den förflyttning av ansvar, resurser, kompetens och 
organisering som behöver göras inom Region Östergötland mellan sjukhusvård och 
primärvård för att nå målbilden och de nationella målsättningarna. Detta är nödvändig 
utgångspunkt för en fortsatt gemensam planering och ansvarsfördelning.  
(Region Östergötland) 

  
Förflyttning av uppgifter och ansvar mellan Region Östergötland och kommunerna:  

Tydliggöra och understödja den förflyttning av uppgifter och ansvar som behöver 
genomföras. (Gemensamt Region Östergötland och kommunerna) 

  
Utveckling av kommunernas vård- och omsorg: 

Identifiera och genomföra nödvändiga förändringar för att understödja en förändrad 
ansvarsfördelning och stärka kommunernas förmåga inom hälso- och sjukvård när 
uppdraget breddas och fördjupas. (Kommunerna) 

 
Förutsättningar för Kompetensförsörjning: 

Säkerställa vård- och omsorgssektorns kompetensförsörjningsbehov genom att 
understödja och tillse att dialog förs med utbildningsanordnare nationellt, regionalt och 
lokalt. (Gemensamt Region Östergötland och kommunerna) 

  
Samordning av fysisk planering och övrig infrastruktur: 

Säkerställa att den regionala och kommunala fysiska planeringen (t ex vårdcentraler, 
vårdcentrum, särskilda boenden) och övrig infrastruktur (t ex kollektivtrafik, digitalisering) 
samordnas för att understödja målbilden. (Gemensamt Region Östergötland och 
kommunerna) 

  
Samordning av investeringar: 

Målbildens förflyttningar av vård kommer att kräva investeringar i bland annat fastigheter, 
infrastruktur, medicinsk teknik och digitala lösningar. En samordning är nödvändig för att 
uppnå effektivitet såväl verksamhetsmässigt som ekonomiskt. (Gemensamt Region 
Östergötland  och kommunerna) 
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Anpassad lagstiftning: 

Identifiera områden där lagstiftningen motverkar eller hindrar omställningen till nära vård. 
Understödja en tillämpning som verkar mot en god nära vård/effektiva processer och vid 
behov verka för förändringar av lagar, förordningar eller andra regler gentemot den 
nationella nivån. (Gemensamt Region Östergötland och kommunerna) 

 
 Stödja förebyggande insatser: 

Understödja en förflyttning till tidiga och förebyggande insatser genom att vid behov 
förändra och/eller skapa styr- och ledningssystem inom kommunerna, Region 
Östergötland och mellan kommunerna och regionen som stödjer det detta.  
(Gemensamt Region Östergötland och kommunerna) 

 

 
 Utredningen samordnad utveckling för god och nära vård (S 2017:01) 

Utredningen överlämnade ett första delbetänkande (God och nära vård – En gemensam 
färdplan och målbild, SOU 2017:53) till regeringen den 7 juni 2017.  

Det andra delbetänkandet (God och när vård – En primärvårdsreform, SOU 2018:39) 
överlämnades den 1 juni 2018.  

Det tredje delbetänkandet (God och nära vård – Vård i samverkan, SOU2019:29) 
överlämnades den 5 juni 2019.  

Utredningens huvudbetänkande (God och nära vård – En reform för ett hållbart hälso- 
och sjukvårdssystem. SOU 2020:19) överlämnades den 1 april 2020  

Det avslutande betänkandet (God och nära vård – Rätt stöd till psykisk hälsa. 
SOU 2021:6) överlämnades den 28 januari 2021. 

 

 

   Faktaruta 



 

 

1/1 

 
 
 
 

Signatursida – Avsiktsförklaring rörande omställningen till Nära vård 

 
 
Samtliga parter har individuellt undertecknat ett separat exemplar av detta avtal. Alla signerade 
exemplar ska förvaras av Region Östergötland. Alla parter kommer att få verifierade kopior av 
samtliga parters signatursidor. 

  

 

 

 

Behörighet att signera på uppdrag av    ……………………………………………………… 

        Organisation 

 

 

………………………………………………………….   ……………………………………………………… 

Namn        Titel/position  

 

 

 

 

………………………………………………………..   ……………………………………………………… 

Datum        Plats  
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Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Sektor Service och Samhällsbyggnad Kommunstyrelsen
Matilda Carlström
Kommunsekreterare
Tel: 0123-191 13
E-post: matilda.carlstrom@valdemarsvik.se

Missiv - Uppdrag att bedöma fågelområdens betydelse för
bevarandet av fåglar enligt fågeldirektivet Dnr. 511-10070-
2021

Förslag till beslut i kommunstyrelsen

Kommunstyrelsen lämnar nedanstående remissvar till Länsstyrelsen
Östergötland.

Ärendebeskrivning

Valdemarsviks kommun har fått möjlighet att lämna synpunkter på
Länsstyrelsen i Östergötlands förslag till nya Natura 2000-områden för fåglar
(dnr. 511-10070-2021).

Länsstyrelsen har fått ett uppdrag av regeringen att föreslå nya Natura 2000-
områden för de områden som är mest betydelsefulla.

Länsstyrelsen har tagit fram förslag till avgränsning av 12 nya eller utvidgade
Natura 2000-områden. Två av dessa områden finns helt eller delvis i
Valdemarsviks kommun – område 11 som finns i ytterskärgård och havsband
i S:t Anna till Gryt samt område 12 som finns i ytterskärgård och havsband i
Gryt.

För Valdemarsviks kommuns del handlar det om stora ytor som ska in i nya
Natura 2000-områden. Att skydda naturen är viktigt men Valdemarsvik
önskar lyfte fram att det är av vikt att förslaget att utöka Natura 2000-
områden inte ska hindra utvecklingen av en levande skärgård för turister och
boende. Valdemarsviks kommun ser därför gärna att öar med bostäder inte
ska ingå i förslaget till utökat område. Områdens sträckning bör heller inte gå
precis vid öarnas gräns utan en bit utanför, för att inte hindra exempelvis
framtida utbyggnader av bostäder och ansökningar om att framföra båtar i
skärgården. Om gränserna går nära kan det tvinga boende och aktörer till att
genomföra kostsamma Natura 2000-utredningar vilket kommunen inte anser
är önskvärt.

I stort saknas konsekvensbeskrivningar kring de utvalda områdena.
Konsekvensbeskrivning för boende, fastighetsägare, friluftsliv och turism är
exempel.
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Beslutsunderlag
Förslag till nya Natura 2000-områden för fåglar 2022-05-30
Regeringsuppdrag att lämna förslag på nya SPA-områden i Östergötlands
skärgård enligt EU:s fågeldirektiv 2022-05-30

Beslutet skickas till
Länsstyrelsen Östergötland
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör
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Enligt sändlista

Förslag till nya Natura 2000-områden för fåglar 

Vi har alla del i det gemensamma ansvaret att bevara vår värdefulla 
natur. I flera av Sveriges kustlän pågår därför just nu ett arbete med att 
bedöma hur viktiga våra kust- och havsområden är för vilda fåglar. 
Länsstyrelserna har fått regeringens uppdrag att föreslå nya Natura 
2000-områden för de områden som är mest betydelsefulla. Ett förslag 
för Östergötlands län är klart och går nu ut för synpunkter. Vi ska nu 
sammanställa synpunkter på förslaget. Det blir ett viktigt underlag för 
kommande beslut av regeringen om vilka områden som ska ingå i det 
europeiska Natura 2000-nätverket.

Viktiga fågelområden ska bevaras 
Vissa områden är särskilt viktiga för att de olika arterna just här kan 
hitta särskilt passande och skyddade miljöer. I regel är det samma 
områden som nyttjas av fåglarna från år till år. Detta gäller både de 
områden där fåglarna häckar och områden där de finner mat under flytt 
eller övervintring. Vi har ett gemensamt internationellt ansvar att se till 
att dessa viktiga områden fortsätter fungera för våra fåglar även i 
framtiden. Det är en del av det åtagande som de flesta länder har ställt 
sig bakom när man undertecknat FN:s konvention om biologisk 
mångfald. EU har haft samma mål när det europeiska nätverket Natura 
2000 har byggts upp. I detta nätverk ska Europas natur och vår 
fågelfauna långsiktigt kunna bevaras genom att tillräckligt många 
värdefulla naturområden ingår. 

Förslag till SPA-områden (Natura 2000-områden enligt 
fågeldirektivet) 
Länsstyrelsen har i bifogad redovisning tagit fram förslag till 
avgränsning av 12 nya eller utvidgade Natura 2000-områden som vi nu 
vill informera om. Områdena framgår av kartor i utredningen. Du kan 
även se dem på webbkarta ”Östgötakartan”.  

På kartan ligger områdena under Naturvård-> Skyddad natur-> 
Natura2000. 

Klickar man på länken nedan så hamnar man så lagret är tänt och 
zoomat till dess utbredning.

Information 

2022-05-30 Diarienummer
511-10070-2021
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Länk till Östgötakartan:

https://ext-
geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=57213faf51ad4e918140e23a11a4
7dc0&bookmarkid=32216

Lagret ska även gå att ladda ned i Geodatakatalogen inom kort. 

Områdena är:

•Tre vikar vid Jonsberg, område 1, 2 och 4.

•Utvidgningar kring Bråvikens naturreservat, områdena 3, 5 och 6.

•Utvidgningar kring S:t Anna och Missjö naturreservat 7-10

•Ytterskärgård och havsband i S:t Anna – Gryt, område 11

• Ytterskärgård och havsband i Gryt, område 12

Vi vill ha synpunkter 
I bifogad utredning informerar vi om hur förslaget till nya Natura 2000-
områden har kommit till och belyser vad det kan innebära för dig/er eller 
din verksamhet. Just detta är en utmaning när många är berörda och alla 
har olika frågor. Mer information finns därför i bifogad utredning. 

Länsstyrelsen vill ha synpunkter från alla berörda. Det gäller såväl 
privatpersoner, markägare, organisationer och företag, som kommuner 
och myndigheter. Synpunkter kan lämnas på e-post till Länsstyrelsen:

ostergotland@lansstyrelsen.se

 Senast den 8 augusti 2022. 

Ange diarienummer 511-10070-2021 i rubriken till ert svar.

En bakgrund - EU granskar att medlemsländerna gör 
tillräckligt 
EU-kommissionen menar att Sverige inte har föreslagit tillräcklig 
mängd marina Natura 2000-områden för fågellivet som borde ha skett 
enligt EU:s lagstiftning. EU-kommissionen har därför inlett ett 
överträdelseärende mot Sverige. Kommissionen menar att flera mycket 
betydelsefulla IBA-områden som lyfts fram av 

https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=57213faf51ad4e918140e23a11a47dc0&bookmarkid=32216
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=57213faf51ad4e918140e23a11a47dc0&bookmarkid=32216
https://ext-geoportal.lansstyrelsen.se/standard/?appid=57213faf51ad4e918140e23a11a47dc0&bookmarkid=32216
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fågelskyddsorganisationen Bird Life International också bör pekas ut 
som Natura 2000-områden enligt fågeldirektivet (7 kap. 28 § 
miljöbalken) 

Det är endast områden som inte har tillräckliga värden för fågellivet 
som får uteslutas. 

För Östergötlands län handlar det om två större kustområden som är 
IBA-områden: 

•Bråviken – Hävringe

•Östergötlands skärgård

Regeringens uppdrag till länen 
På grund av kritiken har regeringen gett ett antal kustlänsstyrelser 
uppdraget att först göra en noggrannare bedömning av IBA-områdenas 
betydelse för fågellivet. Och sedan att ta fram förslag till nya Natura 
2000-områden för de viktiga områdena. Länsstyrelserna ska rapportera 
sitt arbete och förslagen till Naturvårdsverket den 22 augusti 2022. 

Sammanställning av kunskap har skett 
Under vintern har Lunds universitet genomfört en ny flyginventering av 
övervintrande fågel i Östergötlands skärgård och i maj har några 
områden inventerats från båt. Samtidigt har vi sammanställt det 
befintliga kunskapsläget från flertalet häckfågelinventeringar och 
flyttfågelräkningar för att kunna göra en samlad bedömning av 
kustområdenas betydelse för fågellivet. Länsstyrelsens sammanställning 
visar att stora delar av de IBA-områden som har pekats ut av BirdLife i 
Östergötland är betydelsefulla områden för prioriterade rastande och 
övervintrande sjöfågelarter och i flera fall även för häckande arter. Det 
innebär att de bör pekas ut som Natura 2000-områden enligt 
fågeldirektivet. Däremot är gränserna för dessa IBA-områden 
översiktliga och behöver justeras utifrån vad vi vet idag. 

Information om uppdraget finns även på Länsstyrelsens webbplats: 

Nya Natura 2000-områden för fåglar 

Kontakt 
ostergotland@lansstyrelsen.se Telefon 010-223 50 00 (växel) 

Tveka inte att kontakta oss om du har frågor, helst via e-postadressen 
ovan. Om du hellre vill ringa är det bra om du meddelar hur vi kan nå 
dig, så återkommer vi om vi inte kan ge dig svar omedelbart. 

https://www.lansstyrelsen.se/ostergotland/natur-och-landsbygd/skyddad-natur/utredning-om-nya-natura-2000-omraden-for-faglar.html
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Med vänliga hälsningar 

Niclas Bäckman 
Chef enheten för Vatten

Lars Gezelius 
Handläggare vattenmiljö

I framtagandet av redovisningen har även deltagit naturvårdsförvaltaren 
Martin Larsson och planarkitekten Jan Persson

Så här hanterar Länsstyrelsen personuppgifter
Information om hur vi hanterar dessa finns på 
www.lansstyrelsen.se/dataskydd.

Sändlista

Myndigheter 
Boverket, registraturen@boverket.se

Energimyndigheten, registrator@energimyndigheten.se

Fortifikationsverket, fortv@fortifikationsverket.se

Försvarsmakten, exp-hkv@mil.se

Havs- och vattenmyndigheten, havochvatten@havochvatten.se

Jordbruksverket, jordbruksverket@jordbruksverket.se

Kammarkollegiet, registratur@kammarkollegiet.se

Kustbevakningen, registrator@kustbevakningen.se

Naturvårdsverket, registrator@naturvardsverket.se

Riksantikvarieämbetet, registrator@raa.se

Svenska kraftnät, registrator@svk.se

Sjöfartsverket, sjofartsverket@sjofartsverket.se

Skogsstyrelsen, skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se

Sveriges Geologiska Undersökningar SGU, sgu@sgu.se

http://www.lansstyrelsen.se/dataskydd
mailto:registraturen@boverket.se
mailto:registrator@energimyndigheten.se
mailto:fortv@fortifikationsverket.se
mailto:exp-hkv@mil.se
mailto:havochvatten@havochvatten.se
mailto:jordbruksverket@jordbruksverket.se
mailto:registratur@kammarkollegiet.se
mailto:registrator@kustbevakningen.se
mailto:registrator@naturvardsverket.se
mailto:registrator@raa.se
mailto:registrator@svk.se
mailto:sjofartsverket@sjofartsverket.se
mailto:skogsstyrelsen@skogsstyrelsen.se
mailto:sgu@sgu.se
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Kommuner & region 
Söderköpings kommun, kommun@soderkoping.se

Valdemarsviks kommun, kommun@valdemarsvik.se

Norrköpings kommun, kommun@norrkoping.se

Region Östergötland, region@regionostergotland.se

Övriga 
Gryts Skärvårdsförening, ordforande@skarvardsforening.se

Havs- och Kustfiskarnas PO, info@hkpo.se

Jägareförbundet Östergötland, mariana.skoglund@jagareforbundet.se

Naturhistoriska Riksmuséet, registrator@nrm.se

Naturskyddsföreningen Östergötland, Barbro Carlberg, Broddebo 
Borgholm, 59797 Åtvidaberg. 

Naturskyddsföreningen, remisser@naturskyddsforeningen.se

Friluftsfrämjandet Region ost, karin.gustafsson@friluftsframjandet.se

SOF-BirdLife, info@birdlife.se

Sveriges fiskares PO,  peter@sfpo.se

Swedish Pelagic Federation PO, info@pelagic.se

Världsnaturfonden WWF, info@wwf.se

Östergötlands Båtförbund, ordforande@batforbundet.se

Östergötlands Kustfiskareförbund, birko@telia.com

Östergötlands läns ornitologiska förening, kontakt@ogof.se

Östergötlands Skärgårdsförening, bengt.almkvist@sanktanna.com

Fastighetsägare - enligt separat sändlista.

Kopia för kännedom 
Länsstyrelsen Kalmar  kalmar@lansstyrelsen.se

Länsstyrelsen Gotlands län  gotland@lansstyrelsen.se

mailto:kommun@soderkoping.se
mailto:kommun@valdemarsvik.se
mailto:kommun@norrkoping.se
mailto:region@regionostergotland.se
mailto:ordforande@skarvardsforening.se
mailto:info@hkpo.se
mailto:mariana.skoglund@jagareforbundet.se
mailto:registrator@nrm.se
mailto:remisser@naturskyddsforeningen.se
mailto:karin.gustafsson@friluftsframjandet.se
mailto:info@birdlife.se
mailto:peter@sfpo.se
mailto:info@pelagic.se
mailto:info@wwf.se
mailto:ordforande@batforbundet.se
mailto:birko@telia.com
mailto:kontakt@ogof.se
mailto:bengt.almkvist@sanktanna.com
mailto:kalmar@lansstyrelsen.se
mailto:gotland@lansstyrelsen.se
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Länsstyrelsen Södermanland  sodermanland@lansstyrelsen.se

SLU Artdatabanken  artdatabanken@slu.se

Vattenmyndigheten för Södra Östersjöns vattendistrikt   
vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se

Svea Vind Offshore, per@sveavindoffshore.se

 

mailto:sodermanland@lansstyrelsen.se
mailto:artdatabanken@slu.se
mailto:vattenmyndigheten.kalmar@lansstyrelsen.se
mailto:per@sveavindoffshore.se
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1. Sammanfattning
Regeringen har givit Länsstyrelserna i Sveriges kustområden i uppdrag 
att föreslå nya Natura 2000-områden för fåglar inom områden som 
pekats ut som viktiga fågelområden i marina miljöer (s.k. IBA-områden 
utpekade av Bird Life). Den typ av Natura 2000-områden som avses i 
uppdraget är så kallade SPA-områden, som föreslås med stöd av EU:S 
fågeldirektiv. 

Bakgrunden till regeringens uppdrag är att EU-kommissionen har påtalat 
att Sverige har brister i Natura-2000 nätverket enligt fågeldirektivet.

Redovisning 

Datum
2022-05-30

Ärendebeteckning
511-10070-2021
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Länsstyrelsen Östergötland har fått i uppdrag att utreda behov av nya 
SPA områden i två utpekade områden viktiga för kustfåglar (IBA-
områden). Dels i ett område som delas med Södermanlands län, 
Bråviken – Hävringe och dels ett sådant område benämnt ”Östergötlands 
skärgård”. 

Utgångspunkten från Regering och Naturvårdsverk har varit att utgå från 
särskilt listade kustfåglars behov av ytterligare områden som är viktiga  
häcknings- och rastplatser, övervintringsområden och flyttningsstråk. 

Länsstyrelsen har med olika underlag gjort en analys av dessa områden 
och föreslår här 12 områden som tillägg till redan befintliga SPA-
områden som omfattar 58 313 hektar.

Underlagen är uppgifter om fåglarnas antal i Sverige under olika delar 
av deras livscykel, häckfågelinventeringar, flyginventeringar av 
övervintrande/rastande kustfåglar, fyndkartor av vissa arter och 
djupkartor. Även modellerade data på förekomst av 
undervattensvegetation och blåmusslor har använts, vilka är faktorer 
som är viktiga för många arters födosök. 

De arter som Länsstyrelsen i sin analys funnit ha betydelse för det 
svenska beståndet och där det finns brister i nuvarande förekomst av 
SPA-områden är särskilt vigg, ejder, svärta, sjöorre, alfågel, skärsnäppa, 
gråtrut, havstrut, skräntärna, fisk- och silvertärna, tobisgrissla, tordmule 
och sillgrissla. 

De nya områden som föreslås ligger i till största delen i ytterskärgårdens 
arkipelager med angränsande grundare havsområden. Några områden 
som föreslås omfattar även inre grunda vikar. 
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Karta IBA-området Bråviken- Hävringe – förslag SPA-tillägg (svart 
linje):
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Karta ”Östergötlands skärgård” – förslag SPA-tillägg (svart linje):
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För varje föreslaget område 1-12 har Länsstyrelsen gjort en kortare 
beskrivning av värdena och fågelförekomsten, samt bedömt hotbild och 
utvärderat befintligt skydd för att säkerställa bevarandevärdena. 

Länsstyrelsen redovisar också riksintressen som berörs samt bedömt vad 
nya Natura 2000-områden (SPA) kan ha för konsekvenser för olika 
verksamheter.

Länsstyrelsen redovisar också varför delar av utredningsområdena inte 
har föreslagits som SPA-områden.

I regeringens uppdrag till Länsstyrelsen ingår att inhämta synpunkter på 
förslaget från berörda sakägare och myndigheter och redovisa dem till 
Naturvårdsverket tillsammans med förslaget senast 22 augusti 2022. 

2. Uppdraget från regeringen och 
Naturvårdsverket
Regeringen gav 3 juni 2021 kustlänsstyrelserna i uppdrag att:

 bedöma och motivera vilka delar av de IBA-områden (viktiga 
fågelområden) som anges i tabellen i detta beslut som kan anses 
vara områden av sådan betydelse för bevarandet av fåglar som anges 
i artikel 4.1-4.2 i Europaparlamentets och rådets direktiv 2009/147 
/EG av den 30 november 2009 om bevarande av vilda fåglar 
(fågeldirektivet), 

 med utgångspunkt i bedömningen föreslå -inom IBA-områdena -nya 
sådana särskilda bevarandeområden som avses i fågeldirektivet eller 
utökningar av befintliga sådana bevarandeområden (om det behövs 
för att skydda de mest lämpade områdena för bevarandet av fåglar, 
kan de föreslagna särskilda bevarandeområdena sträcka sig utanför 
IBA-områdena), 

 för varje IBA-område motivera varför de delar som varken har 
klassificerats eller föreslås klassificeras som särskilda 
bevarandeområden inte är de mest lämpade områdena för 
bevarandet av fåglar, 

 uppdatera och vid behov komplettera befintligt kunskapsunderlag 
avseende områdenas betydelse för bevarandet av fåglar, 

 informera fastighetsägare och relevanta sakägare om de förslag till 
nya områden och ändringar i befintliga områden som 
fastighetsägarna och sakägarna berörs av (av informationen ska 
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framgå vilka konsekvenser ändringarna kan få för fastighetsägarna 
och sakägarna) och ge dem möjlighet att lämna synpunkter,

 ge Fortifikationsverket, Försvarsmakten, berörda kommuner och, i 
den mån de berörs, Havs- och vattenmyndigheten, Skogsstyrelsen, 
Trafikverket, Kustbevakningen, Sveriges geologiska undersökning, 
Sametinget, Statens energimyndighet och Statens jordbruksverk 
möjlighet att yttra sig och lämna synpunkter på förslagen, 

 se till att resultatet av inkomna synpunkter finns med i 
redovisningen av uppdraget.

 Uppdragen ska genomföras enligt riktlinjer som tas fram av 
Naturvårdsverket och redovisas till Naturvårdsverket senast den 22 
augusti 2022.

3. IBA-områden samt nuvarande SPA-områden i 
Östergötlands län

Det finns två IBA-områden i Östergötlands skärgårdsområde som ingår i 
ovan beskrivna uppdrag. 

Bråviken - Hävringe
I Norrköpings kommun ligger den västra delen av IBA-området 
Bråviken – Hävringe. Området delas mellan Östergötlands och 
Södermanlands län. Avgränsningen av detta område i Östergötlands län 
visas med lila linje på kartan nedan. I detta område finns ett relativt stort 
SPA-område som är utpekat enligt fågeldirektivet (röd 
begränsningslinje). I området finns två naturreservat, det större 
Bråvikens NR och det mindre i söder, S. Lunda NR, och som anges med 
ljusgrönt raster. Länsgränsen i öster mot Södermanland anges med grå 
streckad linje. Totalt för hela IBA-området täcks det till 65 % av 
befintliga SPA områden. Den del som ligger i Östergötland täcks till ca 
55 % av befintligt SPA-område. Detta IBA-område har nu av Bird Life 
utökats söderut mot Jonsbergs kustområde, vilket Länsstyrelsen har 
beaktat i detta uppdrag.
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Östergötlands skärgård
IBA-området ligger i mellan- och ytterskärgård i Söderköpings och 
Valdemarsviks kommuner (lila linje). De delar av området som täcks av 
SPA-områden är 43,75 % (avgränsas med röd linje). Ljusgrönt raster 
avser naturreservat. 
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4. Faktaunderlag kustfåglar och marina miljöer

Fåglar
De underlag som använts vid denna analys är Länsstyrelsens 
inventeringar av häckande kustfåglar i Östergötlands skärgård 1997, 
2007 och 2017-20, med en del kompletteringar genom senare 
inventeringar.

Data över rastande och övervintrande fåglar är från 2016 – 2022 och 
utgörs av flyginventeringar genomförda av Lunds universitet. Även data 
från Artportalen har beaktats.

Miljövariabler som använts i analysen är översiktlig djupdata från 
sjökort samt modellerade marina habitat av blåmussla med 50 % 
täckningsgrad samt modellerade naturvärdesobjekt av höga kärlväxter. 
Dessa miljöer, om vilka länsstyrelsen har en översiktlig kännedom, 
bedöms ha stort värde för födosökande kustfåglar. För fisk saknas 
yttäckande men en del data finns i form av provfisken. Ovan nämnda 
habitat torde vara väderfulla även för fisk och därmed födosöksområden 
även för fiskätande fåglar. 

Beskrivning av de fågelarter som har ingått i analysarbetet med att 
föreslå nya SPA-områden i Östergötlands läns skärgårdsområde 
redovisas i bilaga 2. 

Marina miljöer
Djupkurvor utifrån sjökort. Här har en utgångspunkt varit att 
gränsdragningen gjorts utifrån 20-meterkurvan. Länsstyrelsen bedömer 
att dessa områden som är 20 meter eller grundare är de viktigaste 
födosöksområdena för dykänder.

Förekomst av blåmusselbankar med minst 50 % täckningsgrad av 
musslor. Dessa områden har tagits fram av Aquabiota genom s.k. 
modellering utifrån fältdata från flera tusen platser.

Förekomst av större sammanhängande områden (naturvärdesobjekt) med 
höga kärlväxter med minst 50 % täckningsgrad. Dessa områden har 
också tagits fram genom s.k. modellering av Aquabiota.

5. Särskilt beaktade fågelarter i analysen
I uppdraget och efter Naturvårdsverkets riktlinjer har Länsstyrelsen valt 
att särskilt beakta nedanstående arter när det gäller föreslagna tillägg till 
SPA-områden. För dessa arter anges aspekter att bedöma enligt 
Naturvårdsverket och huvudsakliga motiv till behovet att lägga till SPA-
områden.
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Svärta (VU) 

Att identifiera enligt Naturvårdsverket: Häckningsområden, 
övervintringsområden, ruggningsområden, rastplatser, flygstråk. 
Övervintrande särskilt viktigt enligt artikel 4.2 fågeldirektivet.

IBA-områdena hyser en procent eller mer av det häckande svenska 
beståndet. Merparten av häckningsplatserna ligger i befintliga SPA-
områden, men Länsstyrelsen anser det motiverat att föreslå ytterligare 
några SPA-områden i områden som bedöms som möjliga som 
födosöksområden intill häckningsområden (oftast befintliga 
fågelskyddsområden). Svärtan lever av bottenfauna (kräftdjur, snäckor 
och musslor), vilka huvudsakligen förekommer i mjuka, sandiga 
sediment. Sådana områden finns i Östergötlands mellan- och 
ytterskärgård, som oftast utgörs av en mosaik av hårda och mjuka 
bottnar. Dykdjup på upp till omkring tio meter har rapporterats.

Sjöorre 

Att identifiera enligt Naturvårdsverket: övervintringsområden, 
ruggningsområden, rastplatser, flygstråk. Övervintrande särskilt viktigt 
enligt artikel 4.2 fågeldirektivet.

Under hösten passerar mer än en procent av den flyttande populationen 
Östergötlands yttre kustområde. Länsstyrelsen anser det motiverat att 
föreslå ytterligare SPA-områden som bedöms betydelsefulla som 
födosöksområden under artens flyttning i det yttre kustbandet. Urvalet 
av nya områden baseras på miljöer med god förekomst av blåmussla i 
eller i anslutning till IBA/SPA-områdena.

Ejder (EN)

Att identifiera enligt Naturvårdsverket: Häckningsområden, 
övervintringsområden, ruggningsområden, rastplatser, flygstråk. 
Övervintrande särskilt viktigt enligt artikel 4.2 fågeldirektivet.

Ejdern har minskat kraftigt på senare år men IBA-områdena i länet torde 
hysa mer än en procent av det svenska beståndet (590 par). 
Häckningsområdena i dessa ligger till stor del i befintliga SPA-områden. 
Östergötlands ytterskärgård bedöms som viktig för häckning, födosök 
under ruggning och rastning samt är ett viktigt flygstråk under flyttning. 
Länsstyrelsen anser det motiverat att föreslå ytterligare SPA-områden 
som bedöms vara betydelsefulla som födosöksområden i det yttre 
kustbandet. Urvalet av nya områden baseras på miljöer med god 
förekomst av blåmussla i eller i anslutning till IBA/SPA-områdena. Det 
finns olika uppgifter på ejderns dykdjup, men områden på upp till 10-20 
meters djup kan utnyttjas.
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Alfågel (EN) 

Att identifiera enligt Naturvårdsverket: Övervintringsområden, 
rastplatser, flygstråk. Övervintrande särskilt viktigt enligt artikel 4.2 
fågeldirektivet.

För alfågeln bedöms Östergötlands yttersta kustområde vara ett viktigt 
område för födosök under flyttning/övervintring. Länsstyrelsen anser det 
motiverat att föreslå ytterligare SPA-områden som bedöms vara 
betydelsefulla som födosöksområden i det yttre kustbandet samt i 
Bråvikens mynning. Sannolikt övervintrar upp emot en procent av den 
svenska vinterpopulationen i IBA-områdena eller dess närhet. Urvalet av 
nya områden baseras på miljöer med god förekomst av blåmussla i eller i 
anslutning till IBA/SPA-områdena. Alfåglar dyker ofta ned till bottnar 
på 10-25 m djup, men mer sällan ned till 25-35 m djup (Durinck et al. 
1994). Förekomsten av blåmussla är vanligtvis mer sparsam på djupare 
områden eftersom djupare bottnar i större utsträckning täcks av mjuka 
sediment. 

Fisktärna – annex 1-art i fågeldirektivet

Att identifiera enligt Naturvårdsverket: Häckningsområden, rastplatser

Mer än en procent av det svenska beståndet häckar inom IBA områdena 
och merparten av paren där häckar i befintliga SPA-områden. 
Länsstyrelsen bedömer det som motiverat att föreslå ytterligare SPA-
områden i grunda vattenområden invid större kolonier som bedöms 
betydelsefulla födosöksområden under häckningen. Fisktärnan lever av 
småfisk som fångas vid ytan.

Silvertärna - annex 1-art i fågeldirektivet

Att identifiera enligt Naturvårdsverket:: Häckningsområden, rastplatser

Mer än fem procent av det svenska beståndet häckar inom IBA 
områdena i Östergötland och merparten av paren där häckar i befintliga 
SPA-områden. Länsstyrelsen bedömer det som motiverat att föreslå 
ytterligare SPA-områden i grunda vattenområden invid större kolonier 
som bedöms betydelsefulla födosöksområden under häckningen. 
Silvertärnan lever av småfisk som fångas vid ytan.

Skräntärna (VU) – annex 1-art i fågeldirektivet 

Att identifiera enligt Naturvårdsverket: Häckningsområden, rastplatser. 
Rastande särskilt viktigt enligt artikel 4.2 fågeldirektivet.
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Arten häckar med ca 80-100 par i Östergötlands skärgård, vilket är 15 – 
20 % av det svenska beståndet och Östergötland kan därför sägas ha ett 
särskilt ansvar för arten. Alla par häckar på skär inom de två IBA 
områdena och, med undantag av något enstaka par under vissa år, ligger 
också häckningsplatserna i de befintliga SPA-områdena. 
Födosöksområden finns i IBA-områdena och i befintliga SPA-områden. 
Viktiga grunda vikar ligger dock utanför IBA-områdena. I BirdLifes 
förslag till utökat IBA-område i Bråviken – Hävringe ingår dock en del 
födosöksområden i kustnära vikar. 

De viktigaste lagunerna och vikarna i föreslaget utvidgat IBA-område 
”Bråviken – Hävringe” bedöms vara Ramnö-Utsättersfjärden, 
Jonsbergsviken med anslutande grundområden, grundområdena/vikarna 
vid Bråxvik samt de grunda områdena vid Lunda. Länsstyrelsen anser att 
det är motiverat att föreslå dessa områden som SPA-områden eftersom 
de utgör viktiga födosöksområden för fåglarna som häckar i kolonier lite 
längre norrut i Bråvikens naturreservat.

Skärsnäppa 

Att identifiera enligt Naturvårdsverket: Övervintringsområden, 
rastplatser. Övervintrande särskilt viktigt enligt artikel 4.2 
fågeldirektivet.

200-300 ex. övervintrar och rastar på mindre skär i ytterskärgården, 
vilket är omkring 15 % av den svenska övervintrande populationen. I 
stort sett samtliga dessa uppehållsplatser ligger i IBA-områdena och i 
befintliga SPA-områden. Östergötlands mindre ytterskär får bedömas 
som ett viktigt övervintringsområde för arten. Ytterligare några 
rastplatser inkluderas i Länsstyrelsens förslag till ytterligare SPA-
områden i och i anslutning till IBA-områdena. 

Tordmule 

Att identifiera enligt Naturvårdsverket: Häckningsområden, 
övervintringsområden. Häckande särskilt viktigt enligt artikel 4.2 
fågeldirektivet.

Drygt en procent av det svenska beståndet häckar inom IBA områdena i 
Östergötland och merparten av paren i dessa häckar i befintliga SPA-
områden. Länsstyrelsen bedömer det som motiverat att föreslå 
ytterligare SPA-områden i grunda vattenområden invid större kolonier 
som bedöms betydelsefulla födosöksområden samt inkludera 
häckningsområdena Kalen och Spyskären i Gryts skärgård. Alkorna 
lever av pelagisk fisk. Det finns en del provfiskedata på fiskförekomst i 
Östergötlands ytterskärgård under häckningstid. Strömming är därvid 
den vanligaste pelagiska arten. Strömming och skarpsill är viktiga 
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bytesfiskar för tordmulen. Vad gäller strömming under våren 
förekommer lek på 10-40 m djup, strax ovanför sand-, grus-, eller 
stenbottnar. Dessa bottnar torde till stor del sammanfalla med 
utbredningen av blåmussla och förekomst i närheten av kolonierna torde 
vara de viktigaste födosöksområdena. 

Bland övriga fågelarter har även områden beaktats som är 
födosöksområden under rastning och övervintring för vigg och 
storskrake där det finns relativt stora ansamlingar i IBA-området 
”Bråviken-Hävringe. Några tillkommande skär är även häckningsplatser 
för gråtrut, havstrut och fiskmås.

6. Berörda riksintressen

Båda utredningsområdena berör riksintressen enligt miljöbalkens 4:e 
kapitel. IBA-området vid Bråvikens mynning ligger till största delen i 
område benämnt ”Högexploaterad kust” och IBA-området 
”Östergötlands skärgård” ligger inom område benämnt ”Obruten kust”. 
Inom båda dessa är turismen och friluftslivets, särskilt det rörliga 
friluftslivet, prioriterat vid bedömning av exploateringsföretag.

Den yttre delen av föreslaget SPA-område 6 berör havsplaneområde 
Ö220 där naturvårdens intresse har prioriterats. Den yttre delen av 
föreslaget SPA-område 11 berör också havsplaneområde Ö220 samt 
även Ö222 där naturvårdens och försvarets intressen har prioriterats.

Inom de nu föreslagna SPA-områdena finns en del riksintressen enligt 
3:e kapitlet miljöbalken. Dessa är:

Yrkesfiske - yttre delen av riksintresse Bråviken omfattas av föreslagna 
delområden 1-6. 

Naturvård – riksintresset Östergötlands skärgård omfattas av alla 
föreslagna områden.

Kulturmiljövård – yttre delen av riksintresse Gryts skärgård omfattas av 
föreslaget delområde 11. 

Friluftsliv – riksintresset Östergötlands skärgård omfattas av alla 
föreslagna områden.

Energiproduktion (vindbruk) – en mindre del omfattas av föreslaget 
delområde 6.

Kommunikationer (sjöfart) – del av den befintliga kustleden Kråkelund 
– Arkösund i Gryt omfattas av delområde 12. Även område 3 vid 
Bosöfjärden omfattas av befintlig farled. 
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Totalförsvaret – nordvästra delen av sjöövningsområde Urban omfattas 
av föreslaget område 11.

7. Vad kan ett utpekande av SPA-område 
innebära för olika verksamheter 
Ett utpekande innebär att Sverige tar på sig ett ansvar att fågelarterna 
och deras viktiga miljöer bevaras. Det kan handla om skydd, skötsel, 
restaurering och samverkan, etc. 

För varje Natura 2000-område anges vilka naturvärden som ska 
skyddas. I detta fall handlar det vissa utpekade kustfågelarter, t.ex. 
skräntärna, fisk- och silvertärna, alfågel och ejder. För utpekade SPA-
områden ska en bevarandeplan tas fram som beskriver arterna och 
deras miljöer, hot och påverkan och eventuella restaureringsbehov eller 
skyddsåtgärder. Dessa fåglar och viktiga miljöer för dem får inte 
påverkas negativt på ett betydande sätt utan tillstånd och 
myndighetsbeslut ska ta hänsyn till värdena. 

Bestämmelsen innebär inte ett hinder mot varje fysisk påverkan på 
området eller störning som påverkar. En bedömning av effekter på 
utpekade fåglar görs från fall till fall. 

I detta fall ligger de områden som ska utredas inom riksintresse för 
naturvård samt inom strandskyddsområde där det redan idag krävs 
särskild hänsyn. Nya anläggningar måste visa att man undviker störning 
som på ett betydande sätt kan försvåra bevarandet av arterna i området. 
Motsvarande krav ställs i praktiken även i normal prövning.

Bifångst av fågel vid fiske kan vara ett hot mot bevarandevärdena, men 
bör inte utgöra ett reellt problem som kräver särskilda åtgärder. Område 
6, 11 och 12 ligger i inflyttningsområde för trålning, men i realiteten 
sker inga större fångster där.

Jakt får bedrivas inom SPA-områden enligt normala jaktbestämmelser. 
Jakt på hotande rovdjur på fåglarna ses i regel som en bevarandeåtgärd. 
Vid vissa fågelskär kan jakt under fåglars häckningstid behöva någon 
reglering. Det görs som regel genom inrättande av fågelskyddsområden. 

I områden som är SPA-områden kan också skötselinsatser för att gynna 
fågellivet bekostas, det kan t.ex. gälla skyddsjakt på fåglars predatorer 
(t.ex. mink), röjning på fågelskär eller skapa boplatser för t.ex. ejder. Det 
kommer även att ställas krav på uppföljning av fågellivet, vilket gör att 
kunskapen om kustfåglarna blir bättre.

Normalt friluftsliv och turism torde inte innebära någon påtaglig 
påverkan på fåglarnas bevarandestatus. I de fall mänsklig störning utgör 
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ett hot kan fågelskyddsområden under fåglarnas häckningstid behöva 
inrättas. Fritidsbåtafik kan också innebära störning på botten- och 
strandmiljön i de fall den är intensiv och mycket grunda miljöer. 

Kollektivtrafik med båt vid nuvarande angöringsplatser eller nyttjande 
av privata bryggor bedöms inte påverka fåglarnas bevarandestatus. 

Godstransporter till sjöss som går relativt nära utredningsområdena utgör 
ett potentiellt hot med risk för utsläpp av olja eller andra kemikalier samt 
störningar på strand- eller bottenmiljön. Fortsatt nyttjande av befintliga 
riksintresseförklarade farleder bedöms dock kunna ske som tidigare utan 
betydande påverkan på fåglarnas bevarandestatus. 

8 Bedömning av IBA-området Bråviken – 
Hävringe, IBA ID-4739
Länsstyrelsen bedömer att SPA-områden ska utökas i huvudsak i marina 
områden som är viktiga födosöksområden under häckningstid för 
skräntärna, ruggnings-födosöksområden för ejder och födosöksområden-
övervintringsområden för alfågel samt födosöksområden för 
fisk/silvertärna och alkor. Sex nya områden/utökningar föreslås med en 
areal om 13 189 ha. Avgränsningarna har gjorts med sjökortet som 
underlag. Strandlinjen läge kan skilja sig något från fastighetskartans.
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Följande sex delområden (avgränsas av svart linje) föreslås och beskrivs 
närmare:

1 Bråxvik-Karlshäll 448 ha

Området utgörs av grundområden som bedöms viktiga födosöksområden 
för skräntärna men även för fisk/silvertärna samt för rastande änder. 
Områdets marina miljö hyser täta bestånd av höga kärlväxter. Norra 
delen ingår i Bråvikens naturreservat och den södra delen i Bråxviks 
naturreservat som också är Natura 2000 område enligt habitatdirektivet 
(SE0230376). Vid besök 20 maj 2022 noterades skräntärna 2, knipa 86, 
vigg 2, storskrake 14 och fisk/silvertärna 40. 
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Hotbild, faktisk och framtida 

Övergödning i vattenmiljön liksom muddring och annan exploatering i 
vattenmiljön kan leda till försämrad status på undervattensvegetation och 
tillgång på småfisk. Intensiv båttrafik kan medföra påverkan på 
bottenmiljöer. Mänsklig störning under häckningstid kan vara ett hot. Ett 
annat potentiellt hot kan vara utsläpp av olja eller andra kemikalier.  

Befintligt skydd för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus 

Området ligger inom område med utökat strandskydd och i riksintresse 
för naturvården. Delar på land är i söder är ett befintligt SCI-område, 
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Natura 2000. Norra delen ingår i Bråvikens naturreservat. Södra delen av 
området i de grunda vattnen är ett fiskefredningsområde 1/1 – 15/6. I 
nuläget torde dessa skydd räcka för att upprätthålla gynnsam 
bevarandestatus. Ytterligare delar kan behöva skydd även enligt Natura 
2000 habitatdirektivet. Ytterligare fågelskär kan behöva skydd som 
fågelskyddsområde.

2 Ramnö-Utsättersfjärden 165 ha

Området utgörs av grundområden som bedöms som särskilt viktiga 
födosöksområden för skräntärna men även för fisk/silvertärna samt för 
rastande änder. Noteringar om upp till 800 rastande vigg och 100 
storskrake har gjorts i januari 2021. Anslutande strandängar hyser ett rikt 
fågelliv med bl.a. skedand, snatterand och rödbena. Områdets marina 
miljö hyser täta bestånd av höga kärlväxter. 

Hotbild, faktisk och framtida 

Övergödning i vattenmiljön liksom muddring och annan exploatering i 
vattenmiljön kan leda till försämrad status på undervattensvegetation och 
tillgång på småfisk. Intensiv båttrafik kan medföra påverkan på 
bottenmiljöer. Mänsklig störning under häckningstid kan vara ett hot. Ett 
annat potentiellt hot kan vara utsläpp av olja eller andra kemikalier.  

Befintligt skydd för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus 

Området ligger inom område med utökat strandskydd och i riksintresse 
för naturvården. En stor del av området är ett befintligt SCI-område, 
Natura 2000. En stor del av området är ett fiskefredningsområde 1/1 – 
15/6. I nuläget torde dessa skydd räcka för att upprätthålla gynnsam 
bevarandestatus.
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3 Bosöfjärden 438 ha
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 Området utgörs av grundområden som gränsar till Bråvikens 
naturreservat. Området bedöms som ett viktigt födosöksområde för 
rastande/övervintrande dykänder. Från de senaste åren finns noteringar 
på upp till 1000 rastande alfåglar, 4000 vigg, 400 ejder och 115 
salskrakar. 

Hotbild, faktisk och framtida 

Övergödning i vattenmiljön liksom muddring och annan exploatering i 
vattenmiljön kan leda till försämrad status på undervattensvegetation och 
tillgång på småfisk. Ett annat potentiellt hot kan vara utsläpp av olja 
eller andra kemikalier.  

Befintligt skydd för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus 

Området ligger inom område med utökat strandskydd och i riksintresse 
för naturvården. I nuläget torde dessa skydd räcka för att upprätthålla 
gynnsam bevarandestatus. Ytterligare delar kan behöva skydd även 
enligt Natura 2000 habitatdirektivet. 

4 Jonsbergsviken med omgivande arkipelag 274 ha
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Området utgörs av grundområden som bedöms viktiga födosöksområden 
för skräntärna men även för fisk/silvertärna samt för rastande änder. I 
Jonsbergsviken ansluter en havsstrandäng. Områdets marina miljö hyser 
täta bestånd av höga kärlväxter. Vid besök 20 maj noterades bl.a. 
storskrake 80, vigg 50, ejder 4, knipa 34, strandskata 6, rödbena 2, 
fisktärna 60, silvertärna 35. I Jonsvergsviken har drygt 150 storskrakar 
observerats. 

Hotbild, faktisk och framtida 
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Övergödning i vattenmiljön liksom muddring och annan exploatering i 
vattenmiljön kan leda till försämrad status på undervattensvegetation och 
tillgång på småfisk. Intensiv båttrafik kan medföra påverkan på 
bottenmiljöer. Mänsklig störning under häckningstid kan vara ett hot. Ett 
annat potentiellt hot kan vara utsläpp av olja eller andra kemikalier.  

Befintligt skydd för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus 

Området ligger inom område med utökat strandskydd och i riksintresse 
för naturvården. En mindre strandängsdel på land vid Jonsbergsviken är 
ett befintligt SCI-område, Natura 2000. I nuläget torde dessa skydd 
räcka för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus. Ytterligare delar kan 
behöva skydd även enligt Natura 2000 habitatdirektivet. Ytterligare 
fågelskär kan behöva skydd som fågelskyddsområde.

5 Arkipelag norr och ost om Lindöja 577 ha

Området utgörs av grundområden som bedöms viktiga födosöksområden 
för skräntärna men även fisk/silvertärna samt för rastande änder, t.ex. 
alfågel. Områdets marina miljö hyser täta bestånd av höga kärlväxter. 
Området ansluter direkt till befintligt SPA-område och ligger inom IBA 
område Bråviken-Hävringe. Vid besök 20 maj 2022 noterades bl.a. 
silvertärna 30, vigg 125, storskrake 40. rödbena 1, knipa 130, och sex 
par svärta.

Hotbild, faktisk och framtida 

Övergödning i vattenmiljön liksom muddring och annan exploatering i 
vattenmiljön kan leda till försämrad status på undervattensvegetation och 
tillgång på småfisk. Intensiv båttrafik kan medföra påverkan på 
bottenmiljöer. Mänsklig störning under häckningstid kan vara ett hot. Ett 
annat potentiellt hot kan vara utsläpp av olja eller andra kemikalier.  

Befintligt skydd för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus 



Länsstyrelsen
Östergötland

Redovisning 

2022-05-30

23 (73)

511-10070-2021

Området ligger inom område med utökat strandskydd och i riksintresse 
för naturvården. I nuläget torde dessa skydd räcka för att upprätthålla 
gynnsam bevarandestatus. Ytterligare delar kan behöva skydd även 
enligt Natura 2000 habitatdirektivet. Ytterligare fågelskär kan behöva 
skydd som fågelskyddsområde.

6 Lunda-arkipelagen och grundområden ost och sydost om 
Bråvikens NR, 11 277 ha
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Området utgörs av grundområden som bedöms viktiga födosöksområden 
för framförallt ejder och alfågel. Delar av området är rastplatser för 
skärsnäppa. Området ansluter direkt till befintligt SPA-område och 
ligger inom IBA område Bråviken-Hävringe. men även till stor del 
utanför IBA-området. Vid besök väst och nord Lunda 20 maj noterades 
bl.a. storskrake 104 hanar, silvertärna 20, vitkindad gås 3, ejder 8, 
rödbena 1. 
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Detaljkarta område 5, kring S. Lunda naturreservat.

Hotbild, faktisk och framtida 

Övergödning i vattenmiljön liksom muddring och annan exploatering i 
vattenmiljön kan leda till försämrad status på undervattensvegetation och 
tillgång på småfisk. Intensiv båttrafik kan medföra påverkan på 
bottenmiljöer. Mänsklig störning under häckningstid kan vara ett hot. Ett 
annat potentiellt hot kan vara utsläpp av olja eller andra kemikalier. 
Enligt EU:kommissionens meddelande 2011 ”Industriellt fiske i 

6
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Östersjön” (Hans Lassen) anses inte det pelagiska trålfisket medföra 
några större bifångster av marina däggdjur och havsfåglar. Uppgifterna 
om bifångster är emellertid bristfälliga. Det storskaliga pelagiska fisket 
nära inpå kusten kan göra att tillgången på bytesfisk för alkor (t.ex. 
strömming) minskar.

Befintligt skydd för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus 

Området ligger inom område med utökat strandskydd och i riksintresse 
för naturvården. I området ligger även naturreservatet Södra Lunda. I 
nuläget torde dessa skydd räcka för att upprätthålla gynnsam 
bevarandestatus. Ytterligare delar kan behöva skydd även enligt Natura 
2000 habitatdirektivet. Ytterligare fågelskär kan behöva skydd som 
fågelskyddsområde.

9 Bedömning av IBA området -Östergötlands 
skärgård, IBA-552 (SE39)
Länsstyrelsen bedömer att SPA-områden ska utökas i huvudsak i marina 
områden som är viktiga ruggnings- och födosöksområden för ejder, 
födosöksområden för sjöorre, svärta, alfågel, skräntärna, fisk/silvertärna, 
alkor samt rastplatser för skärsnäppa. Det yttre kustbandet bedöms också 
som ett viktigt flyttningsstråk för många kustfågelarter. Sex delområden 
föreslås med en total areal om 45 124 ha.



Länsstyrelsen
Östergötland

Redovisning 

2022-05-30

27 (73)

511-10070-2021

Följande sex delområden 7 – 12 (avgränsade med svart linje) föreslås 
och beskrivs närmare:

7 Akripelag norr om S:t Anna NR 1787 ha
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Området utgörs av en grund arkipelag av mindre öar och skär i grunda 
vatten i ytterskärgård med viktiga häckningsplatser för ejder, svärta och 
fisk- och silvertärna. Grundområdena har rik förekomst av blåmussla 
och som bedöms viktiga födosöksområden för framförallt ejder, svärta 
och vigg. Några mindre skär i området är rastplatser för skärsnäppa. 
Området ansluter direkt till befintligt SPA-område Gryt - S:t Anna 
skärgårdar (SE0230055) och ligger inom IBA område Östergötlands 
skärgård. 

Hotbild, faktisk och framtida 

Övergödning i vattenmiljön liksom muddring och annan exploatering i 
vattenmiljön kan leda till försämrad status på undervattensvegetation och 
tillgång på småfisk. Intensiv båttrafik kan medföra påverkan på 
bottenmiljöer. Mänsklig störning under häckningstid kan vara ett hot. Ett 
annat potentiellt hot kan vara utsläpp av olja eller andra kemikalier.  

Befintligt skydd för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus 

Området ligger inom område med utökat strandskydd och i riksintresse 
för naturvården. Här finns också flera fågelskyddsområden. I nuläget 
torde dessa skydd räcka för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus. 
Viktiga fågelskär kan behöva skydd som fågelskyddsområde.
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8 Svartbådarna i S:t Anna NR 25 ha

Området utgörs av fågelskär som bedöms viktiga för häckande fiskmås, 
fisk- och silvertärna . Området ansluter direkt till befintligt SPA-område 
Gryt – S:t Anna skärgårdar (SE0230055) och ligger inom IBA området 
Östergötlands skärgård. 

Hotbild, faktisk och framtida 

Övergödning i vattenmiljön som kan leda till försämrad status på 
undervattensvegetation och tillgång på småfisk. Andra potentiella hot är 
oljeutsläpp samt mänsklig störning.
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Befintligt skydd för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus 

Området ligger inom område med utökat strandskydd och i riksintresse 
för naturvården. Öarna och vattnen närmast dem ingår i S:t Anna 
naturreservat. I nuläget torde dessa skydd räcka för att upprätthålla 
gynnsam bevarandestatus. Fågelskären kan behöva skydd som 
fågelskyddsområde.

9 Grundområde kring Lilla Gåsskär söder om S:t Anna NR 44 ha

Området utgörs av en arkipelag med mindre öar och skär samt 
grundområden som är en häckningsarkipelag för svärta, ejder, fisk- och 
silvertärna. Området bedöms också som ett viktigt födosöksområde för 
framförallt fisk- och silvertärna samt ejder och svärta. Området ansluter 
direkt till befintligt SPA-område Gryt – S:t Anna skärgårdar 
(SE0230055) och ligger inom IBA området Östergötlands skärgård. 

Hotbild, faktisk och framtida 

Övergödning i vattenmiljön som kan leda till försämrad status på 
undervattensvegetation och tillgång på småfisk. Andra potentiella hot är 
oljeutsläpp och större exploateringsföretag samt mänsklig störning. 
Intensiv båttrafik kan påverka bottenmiljön.

Befintligt skydd för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus 

Området ligger inom område med utökat strandskydd och i riksintresse 
för naturvården. I nuläget torde dessa skydd räcka för att upprätthålla 
gynnsam bevarandestatus. Fågelskären behöver skydd som 
fågelskyddsområde.

10 Grundområde öster om fågelskyddsområde, S:t Anna 448 ha

Området utgörs av en grund arkipelag av mindre öar och skär i grunda 
vatten i ytterskärgård med viktiga häckningsplatser för ejder, svärta och 
fisk- och silvertärna. Grundområdena har rik förekomst av blåmussla 
och som bedöms viktiga födosöksområden för framförallt ejder, svärta 
och vigg. Några mindre skär i området kan utgöra rastplatser för 
skärsnäppa. Området ansluter direkt till befintligt SPA-område Gryt – 
S:t Anna skärgårdar (SE0230055) och ligger inom IBA område 
Östergötlands skärgård. 
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Hotbild, faktisk och framtida 

Övergödning i vattenmiljön som kan leda till försämrad status på 
undervattensvegetation och tillgång på småfisk. Andra potentiella hot är 
oljeutsläpp och större exploateringsföretag samt mänsklig störning under 
häckningstid.

Befintligt skydd för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus 
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Området ligger inom område med utökat strandskydd och i riksintresse 
för naturvården. Här finns också flera större fågelskyddsområden. I 
nuläget torde dessa skydd räcka för att upprätthålla gynnsam 
bevarandestatus. Viktiga ytterligare fågelskär kan behöva skydd som 
fågelskyddsområde.

11  Grundområde i S:t Anna – Gryt ytterskärgård och havsband 
33782 ha

Området utgörs av ett större stråk av grundområden med hög täthet av 
blåmusselbankar som bedöms viktiga flyttningsstråk och 
ruggningsplatser för ejder. Det är även ett viktigt flyttningsstråk och 
födosöksområde för sjöorre, svärta, alfågel, fisk- och silvertärna samt 
alkor. Några mindre skär i området är häckningsplatser för tordmule och 
silvertärna samt rastplatser för skärsnäppa. 

Området ansluter direkt till befintligt SPA-område Gryt – S:t Anna 
skärgårdar (SE0230055) och ligger delvis inom IBA område 
Östergötlands skärgård men även till en stor del strax utanför. 

Grundområde kring fågelskyddsområden Lökskären m.fl. utgörs av 
ytterskärgård med små skär och grundområden med hög täthet av 
blåmusselbankar.

Grundområde söder om Gryts NR och kring Häradskär utgörs av 
ytterskärgård med små skär och grundområden med hög täthet av 
blåmusselbankar 
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Hotbild, faktisk och framtida 
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Övergödning i vattenmiljön som kan leda till försämrad status på 
undervattensvegetation och tillgång på småfisk. Andra potentiella hot är 
oljeutsläpp och större exploateringsföretag samt mänsklig störning under 
häckningstid. Enligt EU-kommissionens meddelande 2011 ”Industriellt 
fiske i Östersjön” (Hans Lassen) anses inte det pelagiska trålfisket 
medföra några större bifångster av marina däggdjur och havsfåglar. 
Uppgifterna om bifångster är emellertid bristfälliga. Det storskaliga 
pelagiska fisket nära inpå kusten kan göra att tillgången på bytesfisk för 
alkor (t.ex. strömming) minskar. Fångsuppgifter från Havs- och 
vattenmyndigheten visar att fisket i området i realiteten inte är särskilt 
omfattande.

Befintligt skydd för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus 

Området ligger inom område med utökat strandskydd och i riksintresse 
för naturvården. Här finns också flera större fågelskyddsområden. 
Området berör också två befintliga naturreservat, S:t Anna och 
Vikasgrunden. I nuläget torde dessa skydd räcka för att upprätthålla 
gynnsam bevarandestatus. Ytterligare delar kan behöva skydd även 
enligt Natura 2000 habitatdirektivet. Ytterligare fågelskär kan behöva 
skydd som fågelskyddsområde.

12 Grundområde norr och öster om Kvädöfjärdens NR, 9038 ha

Området utgörs av ytterskärgård med små skär och havsmiljö med 
grundområden med hög täthet av blåmusselbankar som bedöms viktiga 
flyttningsstråk och ruggningsplatser för ejder samt flyttningsstråk och 
födosöksområden för alfågel, sjöorre, svärta, skräntärna, fisk- och 
silvertärna samt alkor. Några mindre skär i området är viktiga 
häckningsplatser (fågelskyddsområden) med större kolonier av 
sillgrissla, tobisgrissla, tordmule, skräntärna och silvertärna samt 
rastplatser för skärsnäppa. Området ansluter direkt till befintligt SPA-
område Kvädö-Åsvikelandet (SE0230138) och ligger delvis inom IBA 
område Östergötlands skärgård men även till stor del strax utanför. 
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Hotbild, faktisk och framtida 

Övergödning i vattenmiljön som kan leda till försämrad status på 
undervattensvegetation och tillgång på småfisk. Andra potentiella hot är 
oljeutsläpp och större exploateringsföretag samt mänsklig störning under 
häckningstid. Det storskaliga pelagiska fisket nära inpå kusten kan göra 
att tillgången på bytesfisk för alkor (t.ex. strömming) minskar. 
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Fångsuppgifter från Havs- och vattenmyndigheten visar att fisket i 
området i realiteten inte är särskilt omfattande.

Befintligt skydd för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus 

Området ligger inom område med utökat strandskydd och i riksintresse 
för naturvården. Här finns också flera större fågelskyddsområden. 
Området berör också del av Bokö naturreservat. I nuläget torde dessa 
skydd räcka för att upprätthålla gynnsam bevarandestatus. Ytterligare 
delar kan behöva skydd även enligt Natura 2000 habitatdirektivet. 
Ytterligare fågelskär kan behöva skydd som fågelskyddsområde.

10 Varför områden inom IBA-områdena inte 
föreslås som SPA-områden
Länsstyrelsen har utifrån förekommande kustfågelarters numerärer i 
IBA-områden respektive i befintliga SPA-områden inom dessa 
identifierat de arter som har behov av ytterligare SPA-områden. Det är i 
första hand marina områden som utgör födosöksområden både under 
häckning, ruggning, flyttning samt övervintring för dessa som anges i 
kapitel 4. Övriga områden i IBA-områdena har också visst värde för 
kustfåglar men Länsstyrelsen anser att det är för de ovanstående 
redovisade arterna som brister finns och de områden som föreslås är de 
som är betydelsefulla för dem.
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Bilagor

1. Bakgrund till uppdraget och Naturvårdsverkets 
riktlinjer

Skälen till uppdraget
Kommissionen har inlett ett överträdelseförfarande (överträdelseärende 
nr 2020/2207, C[(2020]) 2503 final) mot Sverige och i maj 2020 skickat 
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en s.k. formell underrättelse till Sverige. Kommissionen anger i den 
formella underrättelsen bl.a. att den anser "att Sverige har underlåtit att 
uppfylla sina skyldigheter enligt artikel 4.1 och 4.2 i direktiv 2009 / 14 7 
/EG 

[fågeldirektivet] om bevarande av vilda fåglar genom att inte klassificera 
de mest lämpade områdena i antal och storlek i sina marina vatten som 
särskilda skyddsområden (SPA)."

Enligt kommissionen omfattar nätverket av de särskilda 
bevarandeområden som Sverige har klassificerat endast delvis - i vissa 
fall inte alls eller i liten utsträckning - de marina IBA-områden 
(Important Bird and Biodiversity Areas) i svenska vatten som finns på 
Bird Lifes IBA-förteckning. Kommissionen anger att Sverige varken har 
lämnat förklaringar eller lagt fram några vetenskapliga argument som 
visar att de befintliga särskilda bevarandeområdena är tillräckliga för att 
uppfylla skyldigheterna enligt fågeldirektivet. Enligt kommissionen har 
Sverige inte heller lagt fram någon vetenskaplig information som visar 
att förteckningen över IBA-områden inte ska användas som underlag för 
bedömning av efterlevnaden. 

Med hänvisning till EU-domstolens rättspraxis anser kommissionen 
följande. Förteckningen över IBA-områden är en aktuell förteckning 
över områden av betydelse för bevarandet av fåglar. Avsaknaden av 
vetenskapliga bevis för motsatsen visar att Sveriges Klassificering av 
särskilda bevarandeområden inom sitt territorium inte är tillräcklig i 
antal och storlek för att ge skydd för alla de fågelarter som anges i bilaga 
I och för flyttfåglar som inte anges i den bilagan men som förekommer i 
regionen. 

I den formella underrättelsen finns en förteckning över de marina 
IBA-områden i Sverige som till mindre än två tredjedelar täcks av 
särskilda bevarandeområden, de utsedda marina särskilda 
bevarandeområden som överlappar med dessa IBA-områden och hur stor 
andel av varje IBA-område som de särskilda bevarandeområdena täcker.

Sverige är enligt artikel 4.1 och 4.2 i fågeldirektivet skyldigt att 
klassificera som särskilda bevarandeområden de mest lämpade 
områdena i fråga om antal och storlek i sina marina vatten. 

Ett uppdaterat och fördjupat kunskapsunderlag som baseras på aktuella 
vetenskapliga data behöver tas fram avseende de 20 IBA-områdena. 
Med utgångspunkt i kunskapsunderlaget behöver en vetenskaplig 
bedömning göras av vilka delar av varje IBA-område som kan anses 
vara områden av sådan betydelse för bevarandet av fåglar som anges i 
artikel 4.1 och 4.2 i fågeldirektivet. Den vetenskapliga bedömningen 
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behövs för att regeringen ska kunna ta ställning till i vilken omfattning 
nätverket av särskilda bevarandeområden behöver kompletteras inom 
dessa IBA-områden och hur sådana särskilda bevarandeområden bör 
avgränsas. Bedömningen behöver motiveras. Vid behov kan 
inventeringar behöva genomföras. 

Med utgångspunkt i det uppdaterade och fördjupade kunskapsunderlaget 
och den vetenskapliga bedömningen, behöver förslag till nya särskilda 
bevarandeområden och utökningar av befintliga områden utarbetas. De 
områden som föreslås kan behöva sträcka sig utanför IBA-områdena, för 
att skydda de mest lämpade områdena för bevarandet av fåglar. 

I den vetenskapliga bedömningen behöver det för varje IBA-område 
motiveras varför de delar av IBA-området som varken har klassificerats 
eller föreslås klassificeras som särskilda bevarandeområden inte är de 
mest lämpade för bevarandet av fåglar.

I Naturvårdsverkets riktlinjer anges att: 
Utpekandet av nya Natura 2000-områden är en viktig del i Sveriges 
genomförande av EU:s naturvårdspolitik. De kan även bidra till 
uppnåendet av de svenska miljömålsetappmålen för biologisk mångfald, 
samt till målsättningar enligt CBD och EU:s strategi för biologisk 
mångfald 2030.

EU-kommissionen har tagit fram en utförlig vägledning för arbete med 
utpekande av Natura 2000-områden i marina miljöer. Den omfattar 
bland annat vägledning om SPA-utpekande (från s 56), och anger också 
riktlinjer för förvaltning av marina Natura 2000-områden. Riktlinjerna 
nedan bygger på vägledningen, men vägledningen kan ge fördjupad 
information och bör beaktas i länsstyrelsens arbete. 

Direktivets utgångspunkter
Artikel 4.1 anger att: 

För de arter som anges i bilaga 1 ska särskilda åtgärder för bevarande av 
deras livsmiljö vidtas för att säkerställa deras överlevnad och 
fortplantning inom det område där de förekommer. 

I samband med detta ska hänsyn tas till 

a) utrotningshotade arter, 
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b) arter som är känsliga för vissa förändringar i livsmiljön, 

c) arter som anses som sällsynta på grund av att populationerna är små 
eller den lokala utbredningen begränsad, 

d) andra arter som kräver speciell uppmärksamhet på grund av den 
särskilda karaktären hos deras livsmiljö. 

Vid utvärdering ska hänsyn tas till tendenser och variationer i 
populationsnivåerna. 

Medlemsstaterna ska som särskilda skyddsområden i första hand 
klassificera sådana områden som vad gäller antal och storlek är 
mest lämpade för bevarandet av dessa arter, med hänsyn till 
arternas behov av skydd inom det geografiska havs- och 
landområde som omfattas av detta direktiv.

Artikel 4.2 anger att: 

Med hänsyn till deras behov av skydd inom det geografiska havs- och 
landområde som omfattas av detta direktiv, ska medlemsstaterna vidta 
liknande åtgärder för regelbundet förekommande flyttfåglar som inte 
anges i bilaga 1 med avseende på deras häcknings-, ruggnings- och 
övervintringsområden samt rastplatser längs deras färdväg. 
Medlemsstaterna ska därvid lägga särskild vikt vid skyddet av 
våtmarker, i synnerhet våtmarker av internationell betydelse.

De arter som Naturvårdsverket bedömt som aktuella för marint 
utpekande i Sverige listas i bilaga till dessa riktlinjer – både för annex 1-
arter och flyttande fåglar. Där anges även deras totala populationer 
enligt Sveriges senaste rapportering enligt artikel 12 i fågeldirektivet, 
deras rödlistestatus samt hur stora populationer som motsvarar 1% av 
beståndet samt förslag till andra tänkbara tröskelnivåer. Dessa siffror 
kan användas som stöd för att uppskatta vilka populationer som kan 
anses vara betydelsefulla för bevarandet – men det är viktigt att även 
väga in områdenas regionala betydelse för arterna.

Identifiering av områden 
Häckningskolonier för sjöfåglar samt kustområden (inklusive 
strandängar), övervintringsområden och rastplatser för flyttande 
vattenfåglar hör tydligt till de mest lämpliga områdena för fåglar, och är 
relativt enkla att identifiera. Men det finns också viktiga områden som 
kan vara svårare att identifiera och avgränsa. Ett antal arter använder 
till exempel andra marina miljöer, från havsbotten upp till ytan, i 
områden nära eller längre från kusten. Sådant nyttjande kan gälla såväl 
födosök, viloområden och ruggning, och kan vara aktuellt under alla 
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delar av året. Sådana områden behöver också beaktas avseende 
utpekande som SPA. 

Det finns särskilda kunskapsmässiga utmaningar när det gäller att peka 
ut områden för arter som rör sig över stora områden under sin livscykel. 
Det gäller både bristen på data, och hur man kan avgränsa områden på 
ett ”robust” sätt. Marina miljöer har dessutom en tredimensionell 
kvalitet som skiljer sig från landmiljöerna. Habitatgränser kan vara mer 
dynamiska, både rumsligt och tidsmässigt, och kan dessutom omfatta 
väldigt olika stora ytor. På grund av detta kan det vara extremt svårt att 
ange tydliga gränser för områdena, och att uppskatta 
fågelförekomsterna inom dem samt deras relativa betydelse. 

De marint levande fågelarterna förekommer å andra sidan inte 
slumpmässigt. Deras val av miljöer styrs av faktorer kopplade till 
livsmiljökvaliteter som kan handla om fysiska eller biologiska processer 
i områdena, förekomster av andra taxa, eller övriga fågelförekomster. 
Tillgången till föda är ofta en grundläggande faktor. Sådana kvaliteter, 
samt fågelarternas ekologi, ligger till grund för arternas utbredning och 
tätheten i förekomsterna. Det gör att fysiska och biologiska 
grundförutsättningar, tillsammans med uppskattningar om födotillgång 
m.m., behöver användas som stöd för att avgränsa lämpliga SPA-
områden. Utbredningskartor för viktiga livsmiljöer kan alltså vara ett 
delunderlag för att avgränsa ett område. Även områden som bara 
används under korta perioder kan ha stor betydelse för artens livscykel 
och ska beaktas. 

När det gäller vilka områden som är betydelsefulla, behöver man också 
bedöma hur stor betydelse ett område har för en arts population. De 
kriterier som använts för IBA-utpekande kan vara ett stöd för att göra 
sådana bedömningar, men bedömningarna ska också utgå från andra 
relevanta ekologiska kunskaper om områdena och t.ex. deras regionala 
betydelse.

Områden kan också väljas ut om de hörde till de 100 viktigaste 
områdena, eller de fem viktigaste i regionen, för annex 1-arter och 
underarter

När det gäller att åstadkomma ett tillräckligt ekologiskt 
sammanhängande nätverk, bör arters skyddsbehov också beaktas. I 
Kommissionens vägledning anges att det är särskilt viktigt med en hög 
täckning av SPA för arter som 

- Förekommer med höga tätheter lokalt 

- Till en stor del förekommer i naturliga, eller seminaturliga miljöer 
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- Regelbundet förekommer på vissa platser 

- Har begränsad nationell eller internationell utbredning 

- Har låga nationella eller internationella populationer 

Avgränsning av SPA-områden 
Avgränsningen av områdena ska utgå från de berörda arternas 
ekologiska behov. Områdena som pekas ut som SPA ska dessutom 
kunna avgränsas tydligt. Det gör det nödvändigt att identifiera 
avgränsade ansamlingar av havs- och vattenfåglar, eller avgränsade 
områden med livsmiljöer som är viktiga för överlevnad och 
reproduktion av arterna. Hur sådana ”ansamlingar” och miljöer 
avgränsas behöver utgå från den berörda artens ekologi. 

Områdena behöver ges en gräns som kan ligga till grund för skyddet. 
Den del av ett område där en art huvudsakligen förekommer ska 
betraktas som kärnområdet och ska förstås ingå i SPA-området, men för 
arter med en mer löst aggregerad förekomst kan det vara svårare att 
identifiera en distinkt avgränsning. Bland annat kan 
”satellitaggregationer” behöva beaktas, särskilt om det finns data som 
visar att miljöer som nyttjas återkommande. Även buffertzoner kan vara 
lämpliga att inkludera i SPA. 

När det gäller områdenas storlek, gäller förstås att om man betraktar 
tillräckligt stora områden, så kommer man alltid att kunna hitta 
områden som kvalificerar för utpekande genom att omfatta tillräckligt 
stora andelar av fågelpopulationer. SPA-utpekandet ska dock fokusera 
på mer avgränsade områden, med de viktigaste ytorna för de berörda 
arterna. 

För marina områden, särskilt sådana långt från kusten, är det ofta 
en fördel med en enkel områdesform, som t ex bygger på räta 
linjer som ramar in det område som motiverat utpekandet. En 
sådan avgränsningen underlättar arbete med förvaltning och 
skydd av området.

Det går att gruppera de möjliga SPA-områdena i fyra breda grupper. 

1. Befintliga, terrestra SPA som kan utvidgas så att de även omfattar 
marina miljöer. Det kan t.ex. gälla områden där häckningsområdena 
ligger på land, men där födosöksområdena berör marina miljöer. 

2. Viktiga områden utanför häckningssäsongen, t.ex. grunda strandnära 
områden som används under flytt, ruggnings eller 
övervintringsperioder. 
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3. Områden längre från kusten, som hyser koncentrationer av 
havsfåglar. De kan utgöras av områden med särskilda strömnings-, våg- 
eller bottenförhållanden. Om viktiga födosöksområden för pelagiskt 
levande arter kan identifieras ska dessa pekas ut som SPA. 

4. Nyckelområden för flyttande fåglar. Det kan gälla både viloplatser och 
särskilt viktiga flyttstråk. 

Datakällor 
Det är viktigt att avgränsningen av SPA bygger på bästa tillgängliga 
data. Avgränsningen av marina SPA kan behöva bygga på tolkningar av 
mer övergripande inventeringar, liksom av kunskapsunderlag om 
livsmiljöer, fysiska förutsättningar och biotiska faktorer som 
bottenvegetation eller tillgång till bytesdjur. För arter där fluktuationer 
skett i populationen, ska utpekandet av SPA inte begränsas av tillfälliga 
populationsnedgångar, om livsmiljön generellt sett bedöms som viktig 
för arten. 

Analys av skydd 
Länsstyrelsen kommer att behöva föreslå både områden som är 
skyddade sedan tidigare och hittills oskyddade områden. 
Utgångspunkten är att de marina områden som ligger inom de berörda 
IBA-områdena och är av särskild betydelse för bevarandet av fåglar ska 
pekas ut, oavsett nuvarande skyddsnivå. Beroende på vilka värden och 
vilken hotbild som finns i ett enskilt område, kan olika 
bevarandeåtgärder behövas. Dessa kan t.ex. bestå av skötselavtal eller 
formellt skydd, t.ex. reglering av tillträde till området under delar av 
området genom bildande av fågelskyddsområde. Därför kan både 
bevarandeformer som regleras genom Miljöbalken och andra regler eller 
avtal kan alltså användas om länsstyrelsen bedömer att de behövs för att 
upprätthålla gynnsambevarandestatus på områdesnivå för de berörda 
arterna eller deras livsmiljö. Länsstyrelsen bör redovisa sådana 
bedömningar. Begreppet ”skydd” ska alltså tolkas i vid bemärkelse, dvs. 
alla sådana åtgärder/förhållanden som bidrar till att säkerställa att 
gynnsam bevarandestatus på områdesnivå bibehålls eller återställs. 

Bedömningen av huruvida ”befintligt skydd” räcker eller om det finns 
behov av ytterligare skyddsåtgärder för att det ska finnas rimliga 
förutsättningar att upprätthålla gynnsam bevarandestatus på 
områdesnivå, bör läggas upp på följande sätt: 

Analys av området med utgångspunkt från arterna i området 

Analys av hotbild, faktisk och framtida (så långt som sistnämnda kan 
bedömas i dagsläget) 
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Analys av hur långt ev. befintligt skydd räcker för att upprätthålla 
gynnsam bevarandestatus på områdesnivå för de förekommande 
arterna och redovisning av detta skydd 

Redovisning av vilka ytterligare skyddsåtgärder som erfordras för att det 
ska finnas rimliga förutsättningar för att bibehålla eller uppnå gynnsam 
bevarandestatus på områdesnivå. Det kan t.ex. röra sig om avtal, 
tillämpning av befintligt regelverk av mer generell karaktär eller behov 
av områdesskydd. 

Förankring av nya områden och ändringar i befintliga områden 
Alla nya förslag och ändringar i befintliga områden som länsstyrelserna 
överväger att föreslå ska föregås av information till berörda 
fastighetsägare och relevanta sakägare. Dessa ska ha skälig tid att yttra 
sig i ärendet. Av informationen ska framgå vilka konsekvenser 
ändringarna kan få för fastighets- och sakägare. 

Länsstyrelsen ska, enligt tidigare regeringsuppdrag, i största möjliga 
utsträckning förankra ”förslag till åtgärder” hos berörda fastighetsägare 
”i god tid” vilket i normala fall är minst en månad. Vid omfattande 
förslag kan denna tid behöva vara längre. 

Länsstyrelsen ska kontakta berörda sak- och fastighetsägare och 
informera om att länsstyrelsen avser föreslå området till Natura 2000-
nätverket alternativt förändringar i befintligt objekt och vad detta 
innebär i det aktuella fallet, dvs. vilka bevarandeåtgärder som kan bli 
aktuella, vilka ersättningsregler som finns och om tillståndsplikten. 
Detta görs lämpligast genom direktkontakt. Särskild vikt ska läggas vid 
att informationen är lättförståelig vad gäller vilka konsekvenser 
förslagen kan få för de berörda. För att underlätta för markägare och 
andra intressenter krävs tydliga kartor och annat relevant underlag, 
t.ex. uppgift om vilka arter som utgör grunden för länsstyrelsens förslag. 
Ett utkast till bevarandeplan kan vara ett användbart underlag i 
kontakten med sakägaren. Sakägaren ska ha haft möjlighet att lämna 
synpunkter på förslagen, se vidare i stycket om tjänsteanteckningar. 

I de fall länsstyrelsen har försökt få kontakt med men inte lyckats med 
att nå vissa sakägare bör detta noteras. När det gäller objekt med ett 
mycket stort antal sakägare eller objekt på allmänt vatten, kan 
länsstyrelsen överväga om det är lämpligt och rimligt att ge information 
via kungörelse alternativt annons i lokalpress (eller liknande). Om 
information sker genom kungörelse bör länsstyrelsen ändå ta 
direktkontakt med så många som möjligt av de berörda sakägarna om 
dessa bedöms beröras på ett mer ingripande sätt. Bedömning av detta 
måste göras i varje enskilt fall.
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Länsstyrelsen ska ge Fortifikationsverket, Försvarsmakten, berörda 
kommuner och, i den mån de berörs, Havs- och vattenmyndigheten, 
Skogsstyrelsen, Trafikverket, Kustbevakningen, SGU, 
Transportstyrelsen, Sjöfartsverket, Sametinget, Energimyndigheten och 
Jordbruksverket och eventuella andra berörda länsstyrelser möjlighet 
att yttra sig och lämna synpunkter på förslagen. 

Förslag ska även förankras inom länsstyrelsen.

Bilaga 2. Bedömda fåglar 
Beskrivning av de fågelarter som har beaktats i arbetet med att föreslå 
nya SPA-områden i Östergötlands läns skärgårdsområde. 
Utgångspunkter är tabell över arter och numerärer från 
Naturvårdsverket.

Fågeldirektivet, Annex 1
I fågeldirektivets annex 1 listas ett antal fågelarter för vilka SPA-
områden kan pekas ut. Länsstyrelsen har gjort ett urval av dessa för 
vilka nuvarande utbredning av SPA-områden inom och i närheten av 
IBA-områdena bedöms som otillräcklig. Övriga arter i annex 1 bedöms 
antingen ha ett tillräckligt skydd i nuvarande SPA-områden eller att de 
aktuella områdena inte är av så stor betydelse för dessa arters 
numerärer.

Uppgifter från Bird Life Sverige om antal av en del kustfågelarter i 
respektive IBA-område anges i tabell 1 och 2. 
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Tabell 1: Arter med antal enligt Birdlife för IBA-området 
”Bråviken-Hävringe” i Östergötland:

Bråviken – Hävringe Svärta 250 individer 2020 Sommar
Bråviken – Hävringe Skärsnäppa 730 individer 2020 Vinter
Bråviken – Hävringe Kustlabb 11 par 2020 Sommar
Bråviken – Hävringe Skrattmås 1500 par 2020 Sommar
Bråviken – Hävringe Skräntärna 70 par 2019 Sommar
Bråviken – Hävringe Fisktärna 600 par 2019 Sommar
Bråviken – Hävringe Silvertärna 1500 par 2019 Sommar
Bråviken – Hävringe Tordmule 1000 par 2020 Sommar
Bråviken – Hävringe Sillgrissla 120 par 2019 Sommar
Bråviken – Hävringe Tobisgrissla 125 par 2020 Sommar
Bråviken – Hävringe Skärpiplärka 25 par 2020 Sommar

Tabell 2: Arter med antal enligt Birdlife för IBA-området 
”Östergötlands skärgård”:” Östergötland:
Ög skärgård Svärta 100 par 2018 Sommar
Ög skärgård Havstrut 180 par 2018 Sommar
Ög skärgård Skräntärna 60 par 2018 Sommar
Ög skärgård Silvertärna 1500 par 2018 Sommar
Ög skärgård Kustlabb 16 par 2018 Sommar
Ög skärgård Tordmule 410 par 2018 Sommar
Ög skärgård Havsörn 5 par 2018 Sommar
Ög skärgård Roskarl 19 par 2018 Sommar

Tabell 3. Bedömda arter listade i fågeldirektivets annex 1. Arter 
markerade i grönt förekommer i antal kring en procent eller mer av den 
svenska populationen har bedömts behöva ytterligare SPA områden i 
utredningsområdena. Arter markerade med rött har antingen ingen 
eller mycket låg förekomst i utredningsområdena alternativt är så pass 
vanliga att de inte särskilt beaktats i detta uppdrag. Uppgifter om 
numerärer från Naturvårdsverket:
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Bedömningar av ovanstående arters förekomst i Östergötlands 
skärgård, i IBA resp. SPA områdena (ev. rödlistekategori inom parentes)

Mindre Sångsvan

Häckar inte i Östergötlands skärgård och sällsynt övrig tid.

Sångsvan

Ovanlig häckfågel i Östergötlands skärgård. Endast enstaka fåglar har 
räknats under flyttning vid Häradskär i september – oktober. Ovanlig 
även som övervintrare.

Vitkindad gås

Ovanlig häckfågel i Östergötlands skärgård och inte påtagligt frekvent 
under flyttningen. I medeltal 1172 ex. har räknats under en 
fyraveckorsperiod september-oktober 2015-2019 vid Häradskär. 2400 
ex. är en procent av den flyttande populationen. Arten är ovanlig även 
som övervintrare.

Salskrake

Artnamn

populations-
uppskattning (par) 

enligt art 12-rapport - 
Häckande

populations-
uppskattning 

(individer) enligt art 
12-rapport - 

Övervintrande

populations-
uppskattning 

(individer) enligt art 
12-rapport - Rastande

1% av svensk 
population 
(häckande)

1% av svensk 
population 

(övervintrand
e)

1% av svensk 
population 
(rastande)

1% av flyway 
pop (individer)

mindre sångsvan 2 400 24 220
sångsvan 8 500 16 000 104 000 85 160 1040 590
vitkindad gås 2 900 27 000 232 000 29 270 2320 2 400
salskrake 1 100 10 000 12 000 11 100 120 400
svarthakedopping 2 000 20 55
skärfläcka 2 000 20 730
kärrsnäppa 50 0,5 35
smalnäbbad simsnäppa 19 000 190 20 000
dvärgmås 2 800 28 1 100
skräntärna 580 1 200 5,8 12 50
kentsk tärna 1 040 10,4 1 700
småtärna 630 6,3 190
fisktärna 25 000 250 9 800
silvertärna 41 000 410 20 000
smålom 1 600 270 1 700 16 2,7 17 2 600
storlom 6 200 62 3 500
fiskgjuse 4 100 41
havsörn 900 5 000 5 300 9 50 53
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Häckar normalt inte Östergötlands skärgård och sparsam övrig tid i de 
två IBA-områdena.

Svarthakedopping

Ovanlig häckfågel i Östergötlands skärgård. Den är ovanlig även under 
flyttning och som övervintrare.

Skärfläcka

Häckar inte i Östergötlands skärgård och är sällsynt övrig tid.

Sydlig kärrsnäppa (CR)

Arten häckar inte i Östergötlands skärgård och är sällsynt övrig tid.

Smalnäbbad simsnäppa

Häckar inte i Östergötlands skärgård och sällsynt övrig tid.

Dvärgmås

Häckar inte i Östergötlands skärgård och mycket sparsam övrig tid.

Skräntärna (NT)
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Häckar med ca 100 par i Östergötlands skärgård och området är ett 
viktigt häckningsområde för arten med en population på 15 – 20 % av 
det svenska beståndet. Alla par häckar på skär inom de två IBA 
områdena. Med undantag av enstaka par under vissa år, ligger också 

häckningsplatserna i de befintliga SPA-områdena. Födosöksområden 
finns i IBA-områdena och i befintliga SPA-områden. Viktiga grunda 
vikar i IBA-området ”Bråviken-Hävringe” ligger dock utanför SPA-
områdena. Flera viktiga födosöksområden längre inåt kusten utanför 
IBA-området är dock SPA-områden, t.ex. Kvädöfjärden och 
Svensksundsviken. Nedan visas en kartbild över observationer de 
senaste 25 åren i den sydvästra delen av IBA-området ”Bråviken-
Hävringe”.

De viktigaste lagunerna och vikarna bedöms vara Ramnö-
Utsättersfjärden med 27 fynd samt även vid Jonsbergsviken med 
anslutande grundområden, grundområdena/vikarna vid Bråxvik och de 
grunda områdena vid Lunda. De många fynden vid Arkösund gäller de 
så kallade Badholmarna som i första hand bedöms som en viloplats för 
arten. 

Kentsk tärna (NT)
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Arten häckar inte i Östergötlands skärgård och är sällsynt övrig tid.

Småtärna (NT)

Arten häckar inte i Östergötlands skärgård och är sällsynt övrig tid.

Fisktärna

Arten häckar med mer än 800 par i Östergötlands mellan- och 
ytterskärgård på mindre och ofta kala eller gräsbevuxna skär. Det är 
omkring 3-4 procent av det häckande svenska beståndet. Merparten 
finns inom de två IBA områdena och merparten av paren där häckar i 
befintliga SPA-områden. Födan utgörs av mindre fisk, kräftdjur och 
insekter som den tar i de översta decimetrarna av vattnet. Arten har en 
ökande trend i skärgården där tillgången på småfisk ökat, fr.a. 
småspigg. 

Silvertärna

Arten häckar med uppåt 3000 par i Östergötlands mellan- och 
ytterskärgård på mindre och ofta kala eller gräsbevuxna skär. Det är 
omkring sju procent  av det häckande svenska beståndet. Merparten 
finns inom de två IBA områdena och merparten av paren där häckar i 
befintliga SPA-områden. Arten har en ökande trend i skärgården där 
tillgången på småfisk ökat, fr.a. småspigg. Födan utgörs av mindre fisk, 
kräftdjur och insekter som den tar i de översta decimetrarna av vattnet.

Smålom (NT)

Häckar inte i Östergötlands skärgård. Något eller några 100-tal ex 
passerar flyttning och är sällsynt som övervintrare.

Storlom

Häckar inte i Östergötlands skärgård. Något eller några 100-tal ex 
passerar flyttning och är sällsynt som övervintrare.

Fiskgjuse

Arten är sparsam som häckfågel i Östergötlands skärgård och mycket 
lägre än de 41 par som är en procent av svensk population. 

Havsörn (NT)
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I Östergötlands skärgård häckar ett trettiotal par, nästan alla par inom 
IBA-områdena finns i befintliga SPA-områden. 1 % av svensk 
population är nio par.
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Tabell 4. Arter utanför annex 1, rödlistade arter och arter med marin 
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koppling som bör beaktas i detta uppdrag enligt Naturvårdsverket. Arter 
markerade i grönt förekommer i antal kring en procent eller mer av den 
svenska populationen och har bedömts behöva ytterligare SPA områden 
i utredningsområdena. Arter markerade med gult förekommer i antal 
kring en procent eller mer av den svenska populationen i 
utredningsområdena, men har i allt väsentligt bedömts ha tillräckligt 

skydd i befintliga SPA områden. Arter markerade med rött har antingen 
ingen eller mycket låg förekomst i utredningsområdena alternativt är så 
pass vanliga att de inte särskilt beaktats i detta uppdrag. Uppgifter om 
numerärer i Sverige från Naturvårdsverket:

Artnamn

populations-
uppskattning (par) 

enligt art 12-rapport - 
Häckande

populations-
uppskattning 

(individer) enligt art 
12-rapport - 

Övervintrande

populations-
uppskattning 

(individer) enligt art 
12-rapport - Rastande

1% av svensk 
population 
(häckande)

1% av svensk 
population 

(övervintrand
e)

1% av svensk 
population 
(rastande)

1% av flyway 
pop (individer)

Antal i Bråvik-
Hävr

Antal i Ög 
skärg IBA

knölsvan 7 500 40 000 75 400 2 500
grågås 41 000 30 000 410 300 6 100
gravand 5 300 53 3 000
bläsand 17 000 10 000 230 000 170 100 2300 15 000
stjärtand 580 130 13 000 5,8 1,3 130 600
kricka 76 000 150 000 760 0 1500 5 000
brunand 500 1 400 5 14 3 000
vigg 75 000 180 000 750 1800 12 000
bergand 1 100 27 000 11 270 3 100
ejder 59 000 52 000 590 520 9 800
svärta 7 100 5 500 71 55 4 500 250 100
sjöorre 6 100 4 500 61 45 5 500
alfågel 900 370 000 9 3700 16 000
knipa 65 000 90 000 650 900 11 400
småskrake 21 000 10 000 19 000 210 100 190 1 700
storskrake 34 000 35 000 77 000 340 350 770 2 700
gråhakedopping 1 100 11 500
skäggdopping 22 000 24 000 220 240 3 500
större strandpipare 15 000 150 730
mindre strandpipare 1 800 18 2 400
roskarl 900 9 730 19
kärrsnäppa 22 500 225 13 300
skärsnäppa 1 800 1 800 18 18 710 730 vinter
rödbena 27 000 270 2 400
tretåig mås 37 0,37 66 000
skrattmås 98 000 980 42 100 1 500
fiskmås 100 000 1000 16 400
gråtrut 61 000 610 20 100
havstrut 8 000 80 4 200
Östersjösilltrut 10 000 100 560
silltrut 5 800 58 3 800
kustlabb 560 5,6 11 16
sillgrissla 52 000 520 120 50
tordmule 70 000 700 1000 410
tobisgrissla 22 000 220 125 10
storskarv 40 000 14 000 400 140 3 900
toppskarv 170 800 1,7 8 2000
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Bedömningar av ovanstående arters förekomst i Östergötlands 
skärgård, i IBA respektive befintliga SPA-områden
Knölsvan

I Östergötlands mellan- och ytterskärgård häckar omkring 300 par. Det 
omkr5ing fyra procent av det häckande svenska beståndet och arten har 
en ökande trend. En stor del av dessa häckar inom IBA-områdena och 
merparten av dem finns i befintliga SPA-områden. 

Grågås

I Östergötlands mellan- och ytterskärgård häckar 100-200 par. Det är 
mindre än en procent av det svenska beståndet. En stor del av dessa 
häckar inom IBA-områdena och merparten av dem finns i befintliga 
SPA-områden. 

Gravand (NT)

I Östergötlands mellan- och ytterskärgård häckar omkring 20 par. Det 
är mindre än en procent av det svenska beståndet. En stor del av dessa 
häckar inom IBA-områdena och merparten av dem i befintliga SPA-
områden. 

Bläsand (VU)

Fåtalig som häckfågel i Östergötlands skärgård. I medeltal passerar 
nästan 4000 ex. under en fyraveckors-period  september-oktober 2015-
2019 vid Häradskär. 15000 ex. är en procent av den flyttande 
populationen. Ovanlig även som övervintrare.

Stjärtand (VU)

Sällsynt som häckfågel i Östergötlands skärgård. Några hundra 
individer räknas vissa höstar på sträck vid Häradskär under fyra veckor 
i september-oktober. 

Kricka (VU)

Fåtalig som häckfågel i Östergötlands skärgård. I medeltal passerar 250 
ex. under en fyraveckorsperiod  september-oktober 2015-2019 vid 
Häradskär. 5000 ex. är en procent av den flyttande populationen. 
Ovanlig även som övervintrare.
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Brunand (EN)

Fåtalig som häckfågel och även under flyttningstiden i Östergötlands 
skärgård.

Vigg

I Östergötlands mellan- och ytterskärgård häckar omkring 250 par. En 
procent av svensk population är 750 par. Något hundratal individer 
räknas på sträck vid Häradskär under fyra veckor i september-oktober. 
Det är långt under en procent av den flyttande populationen. En procent 
av svensk vinterpopulation är 1800 fåglar.  Från flygräkningarna i 
Östergötlands kustområde i IBA-områdena vintertid finns följande 
summor; 2016 räknades 2150 ex. 15/3, 2021 räknades 330 21/2. Från 
artportalen finns dock uppgifter om uppåt 4000 individer i februari i 
Bråvikens mynning. I Östergötland är generellt de större inre fjärdarna 
attraktiva som rast- och övervintringsområden, t.ex. Kråkviken, 
Licknevarpefjärden, Kattedalsfjärden och Sandfjärden. Viggen dyker 
efter förda på tre meters djup men klarar att dyka betydligt djupare. 
Födan utgörs huvudsakligen av musslor, kräftdjur, insektslarver och 
annan bottenfauna.

Bergand (EN)

Häckar inte i Östergötlands skärgård. Färre än 100 individer räknas på 
sträck vid Häradskär under fyra veckor i september-oktober. 3100 ex. är 
en procent av den flyttande populationen. Arten är sparsam även som 
övervintrare.

Ejder (EN)

Arten häckar i Östergötlands skärgård, särskilt i mellan- och 
ytterskärgård. Helt klart är att beståndet dock minskat mycket kraftigt 
de senaste 10-15 åren. Det finns ingen direkt beståndsuppskattning, 
men en siffra på 10 000 par har angivits av Ottosson, m.fl (2012). Den 
siffran torde nu vara mycket lägre, men det kan ändå handla om 
fyrsiffriga antal och populationen torde utgöra några procent av det 
svenska beståndet (1 % = 590 par). Häckningsframgången bedöms som 
synnerligen dålig. Många av paren i Östergötland häckar inom IBA 
områdena och en stor del av dem även i befintliga SPA-områden. 

Ejdern ökade i antal längs våra kuster fram till mitten av 1990-talet. 
Därefter har trenden vänt nedåt och under den senaste tioårsperioden 
har minskningen i Östersjöområdet uppgått till runt 50 procent, varvid 
trenden är påtagligt lika i både finländska och svenska 
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ostkustskärgårdar. Längs norra delen av svenska västkusten har en 
halvering skett under den senaste tioårsperioden och även i den södra 
delen har en tydlig tillbakagång noterats (Artdatabanken).

De flesta ejderhanarna lämnar häckningsplatsen snart efter det att 
honorna börjat ruva och samlas i ytterskärgårdarna. Vissa av dessa 
ansamlingar kan vara mycket stora. Noteringar i yttre delen av Bråviken 
på omkring 3000 ex. i maj finns från 2007. En del hanar stannar kvar 
och genomför under sommaren ruggningen av fjäderdräkten utanför de 
yttersta skären vid musselbankarna. På kartan nedan anges 
sommarfynd av ejder i Östergötlands ytterskärgård (från artportalen).
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Östergötlands skärgård är också ett viktigt flyttstråk för arten. I 
medeltal passerar drygt 12000 ex. under en fyraveckorsperiod 
september-oktober 2015-2019 vid Häradskär. Sannolikt rör det sig om 
mer än 20000 ex totalt.  9800 ex. är en procent av den flyttande 
populationen. För tiotalet år sedan räknades motsvarande period uppåt 
40000 ex. Går vi ytterligare tio år bakåt finns dagssummor på 70000 
ex. Under vintern har de allra flesta ejdrar lämnat Östergötlands 
kustvatten. Vinterfynd om ett par hundra individer har gjorts.

Ejderns föda består huvudsakligen av musslor, framförallt blåmusslor 
på strax under två cm i storlek, vilka normalt hämtas på upp till 10 
(kanske 20) m djup. Även snäckor, kräftdjur och enstaka fiskar ingår i 
födan. Små ungar lever av kräftdjur, små mollusker och insekter. Arten 
är under sin livscykel starkt beroende av områden med blåmusslor. 

Svärta (VU)

I Östergötlands mellan- och ytterskärgård häckar omkring 150 par. Det 
motsvarar ca två procent av den svenska populationen. En stor del av 
paren häckar inom IBA-områdena och merparten av dessa i befintliga 
SPA-områden. Födan utgörs huvudsakligen av mollusker och kräftdjur. 

Under flyttning passerade i medeltal 1258 ex. vid Häradskär under en 
fyraveckorsperiod  september-oktober 2015-2019. 4500 ex. är 1% av den 
flyttande populationen. Arten är ovanlig som övervintrare i 
Östergötland. 

Sjöorre 

Häckar inte i Östergötlands skärgård. I medeltal passerade nästan 5000 
ex. vid Häradskär under en fyraveckorsperiod  september-oktober 2015-
2019. 5500 ex. är en procent av flyttande population. Arten är ovanlig 
som övervintrare i Östergötland.

Alfågel (EN)

Arten häckar inte i Östergötlands skärgård. Trenden i 
sjöfågelräkningarna är negativ. Uppåt 4000 individer räknas vissa 
höstar på sträck vid Häradskär under fyra veckor i september-oktober. 
16000 ex. är 1% av flyttande population. Övervintrande alfåglar har 
dokumenterats genom flygräkningar under vintern i Östergötlands 
skärgård. I februari 2022 noterades nära 2400 fåglar. En procent av 
svensk vinterpopulation är 3500 fåglar. 

Knipa
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I Östergötland är knipan relativt fåtalig i mellan- och ytterskärgård. I 
IBA-områdena häckar i storleksordningen 50 par.  4 mars 2022 
räknades 628 ex i Östergötland – Södermanland, dock inte alla i IBA-
områdena. En procent av övervintrande population är 900 ex.

Småskrake

I Östergötland häckar ca 150 par i mellan- och ytterskärgård. I IBA-
områdena häckar i storleksordningen 100 par.  210 par är en procent av 
den svenska häckande populationen.

Storskrake

I Östergötland häckar omkring 350 par i mellan- och ytterskärgård. I 
IBA-områdena häckar i storleksordningen 200 par.  340 är en procent 
av den svenska häckande populationen. 

En procent av övervintrande population är 350 ex och en procent av 
rastande population är 770 ex. 

4/3 2022 räknades 980 ex. i Östergötland – Södermanland. 15/3 2016 
räknades 302 ex. och 21/2 2021 räknades 891 ex.  

Gråhakedopping

Arten förekommer endast sparsamt under flyttning. 

Skäggdopping

I Östergötland är skäggdoppingen relativt sparsam i mellan- och 
ytterskärgård. I IBA-områdena häckar i storleksordningen 20-30 par.  
En procent av det svenska beståndet är 220 par.

Större Strandpipare

I IBA områdena häckar 5 – 10 par och den förekommer sparsamt under 
flyttning. En procent av det svenska beståndet är 150 par.

Mindre Strandpipare

Arten förekommer sparsamt under flyttning. 

Roskarl (EN)
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I Östergötlands mellan- och ytterskärgård häckar omkring 20 par. En 
procent av det svenska beståndet är nio par. I stort sett samtliga par 
häckar inom IBA-områdena och i befintliga SPA-områden. 

Kärrsnäppa

Arten häckar inte i Östergötland och är sparsam under flyttningen. 

Skärsnäppa

Förekommer rastande på mindre skär i ytterskärgården vintertid och 
under flyttning.  Utifrån uppgifter från artportalen kan det handla om 
200 – 300 individer. Merparten av dessa uppehållsplatser ligger i IBA-
områdena och i befintliga SPA-områden. Arten söker föda i 
strandmiljön kring dessa skär. 

Vid flyginventering 4 mars 2022 noterades 400 ex. i Östergötland och 
ytterligare 300 ex. på Södermanlandssidan vid Bråviken, utanför SPA-
områden. Östergötlands mindre ytterskär får bedömas som ett viktigt 
övervintringsområde för arten och ligger kring en procent av den 
flyttande populationen eller strax däröver och drygt 15 % av 
övervintrande svensk population.

Rödbena

I Östergötlands mellan- och ytterskärgård häckar omkring 60 par. En 
stor del av dessa inom IBA-områdena och merparten i befintliga SPA-
områden. En procent av det svenska beståndet är 270 par.

Tretåig mås (EN)

Häckar inte i Östergötland och fåtalig under flyttning. 

Skrattmås (NT)

I Östergötlands mellan- och ytterskärgård häckar omkring 700 par. En 
stor del häckar inom IBA-områdena och merparten av dessa i befintliga 
SPA-områden. En procent av det svenska beståndet är 980 par.

Fiskmås (NT)

I Östergötlands mellan- och ytterskärgård häckar omkring 1500 par. En 
stor del av dessa inom IBA-områdena och merparten i befintliga SPA-
områden. En procent av det svenska beståndet är 1000 par.

Gråtrut (VU)



Länsstyrelsen
Östergötland

Redovisning 

2022-05-30

60 (73)

511-10070-2021

I Östergötlands mellan- och ytterskärgård häckar omkring 1000 par. En 
stor del av dessa inom IBA-områdena och absoluta merparten av dessa i 
befintliga SPA-områden. En procent av det svenska beståndet är 610 
par.

Havstrut (VU)

I Östergötlands mellan- och ytterskärgård häckar omkring 250 par. En 
stor del av dessa inom IBA-områdena och merparten i befintliga SPA-
områden. En procent av det svenska beståndet är 80 par.

Östersjösilltrut (VU)

Endast ett 10-tal par häckar i Östergötlands skärgård. Samtliga inom de 
två IBA-områdena och i befintliga SPA-områden. En procent av det 
svenska beståndet är 100 par.

Silltrut

Rasen intermedius är sällsynt i Östergötlands skärgård

Kustlabb (NT)

20 – 25 par häckar i Östergötlands skärgård. Nästan alla par finns inom 
de två IBA-områdena och i befintliga SPA-områden. En procent av det 
svenska beståndet är 5,6 par.

Sillgrissla

Ett 50-tal par häckar i Gryts skärgård inom både IBA och i befintligt 
SPA-område. En procent av det svenska beståndet är 260 par.

Länsstyrelsen bedömer det som motiverat att föreslå ytterligare SPA-
områden i grunda vattenområden invid större kolonier som bedöms 
betydelsefulla födosöksområden. Information om sillgrisslors 
flygavstånd anges av (Evans et al., 2013) i medeltal vara 13 km från 
häckningsplatsen.

Tordmule

Drygt 400 par häckar i Östergötlands skärgård. Alla par finns inom IBA-
områdena och nästan alla i befintliga SPA-områden, som dock bara 
innefattar själva häckplatserna, inte födosöksområdena. En procent av 
det svenska beståndet är 350 par.

Tobisgrissla
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Endast ett 10-tal par häckar i Östergötlands skärgård, de flesta i SPA-
området Bråviken yttre samt på Kalen i Gryt i IBA området. En procent 
av det svenska beståndet är 110 par. 

Storskarv

I Östergötlands kustområde häckar omkring 4000 – 5000 par. En 
procent av det svenska beståndet är 400 par. Inga häckningar finns i 
IBA-områdena. Arten är relativt sparsam under vintern. 

Toppskarv (VU)

Arten förekommer inte i Östergötland. 
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Bilaga 3. Vägledningar Annex 1-arter
Naturvårdsverkets vägledning för fågeldirektivets annex 1 arter som är 
motiv för utpekande av de nya föreslagna områdena, skräntärna, 
fisktärna och silvertärna.

A190 Skräntärna (Sterna caspia) 
Ekologiska krav 

Skräntärna behöver tillgång till lämpliga bytesdjur, vilket i svenska 
vatten främst är abborre, mört och strömming. Den fiskar framför allt i 
grunda kustområden eller i kustnära (inom 30-40 km) sjöar. Lämplig 
plats för bobygge är flacka, vegetationsfattiga sandrevlar eller klippöar i 
havsbandet (egentliga Östersjön, Bottenhavet och Bottenviken, även 
Vänern). Arten häckar företrädesvis i koloni. Tillgång till områden med 
minimal mänsklig störning är viktig. Arten är störningskänslig under 
häckningen (maj-juli/augusti), främst under ruvningsperioden. 
Häckningslokalen och dess omgivande arkipelag bör sakna fyrfota 
rovdjur, framför allt mink. Arten är långlivad med relativt låg 
reproduktion. 

Spridningsförmåga 

Under häckningen kan födosökande skräntärnor uppsöka fiskrika 
vatten åtskilliga mil från boplatsen. Skräntärnan övervintrar i tropiska 
Västafrika, där floden Nigers inlandsdelta i Mali är särskilt 
betydelsefullt. 

Hotbild 

Mänsklig störning på häckningslokalerna under maj – juli/augusti, 
främst orsakat av friluftsliv (landning av båtar på häckningsskär, 
badande folk etc.) kan få tärnorna att överge sina häckningsplatser. 
Etablering av mink på de öar eller i de skärgårdsområden där arten 
häckar är ett ökande problem. Försämrad tillgång på lämplig fiskföda i 
innerskärgårdsområden och kustnära sjöar kan innebära hot mot 
föryngringen. Igenväxning av träd och/eller buskar på de öar som arten 
häckar på kan medföra att ön överges. Spridning och ackumulering av 
miljögifter i akvatisk miljö har negativa effekter på häckningsutfallet. 
Eventuell etablering av vindkraftverk vid kända kolonier kan vara ett 
framtida hot. Beskattning av arten under flyttningen genom Europa och 
framför allt i övervintringsområdena i tropiska Afrika, vilket kan 
innebära ett långsiktigt hot mot bestånden. 

Nationell bevarandestatus 2001 
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Skräntärnan häckar främst längs Östersjökusten i M, K, I, H, E, D, AB, 
C, S, X, Y, AC och BD län. Några få par finns dessutom i Vänern i O län. 
Skräntärnan är långlivad och undersökningar har visat att på ett så stort 
utbyte mellan kolonier i Sverige, Finland och Estland att Östersjöns 
häckande skräntärnor måste betraktas som ett sammanhållet bestånd. 
Det samlade Östersjöbeståndet uppgår till i storleksordningen 1 500 
par, varav ungefär en tredjedel i Sverige. Utanför Östersjön finns ett 
häckande bestånd längs Svartahavskusten i Ukraina och några få par i 
Spanien. Sverige har således ett mycket stort ansvar när det gäller 
skräntärnan. Arten har under en lång tidsperiod uppvisat en negativ 
populationstrend i Sverige och i Östersjön som helhet. Skräntärnan är 
rödlistad i Sverige, där den är placerad i kategorin Starkt hotad (EN). 
BirdLife International betecknar skräntärnan som ”Endangered” i 
Europa och anser att det är angeläget att Europa tar ett ansvar i dess 
bevarande. Arten är placerad i SPEC kategori 3, vilket innebär att dess 
utbredning visserligen inte är koncentrerad till Europa, men att artens 
otillfredsställande bevarandestatus inom regionen gör åtgärder 
nödvändiga. 

Nationella bevarandemål (ej fastställda av Naturvårdsverket) 

Målsättningen bör vara att det även fortsättningsvis skall finnas 
förutsättningar för ett livskraftigt häckande bestånd av arten i 
Östersjöområdet. Ett viktigt medel för att uppnå det målet är se till att 
samtliga kända och tänkbara häckningsplatser ges en god 
bevarandestatus. Med tanke på artens rörlighet är det svårt att ange 
siffror för det svenska beståndets storlek, men ett minimum för ett 
långsiktigt stabilt bestånd i hela Östersjön bör vara minst 2 000 par. För 
att nå en gynnsam bevarandestatus i Sverige måste beståndet öka till 
minst 1 000 par. Artens utbredning enligt ovan får dessutom inte 
minska. Ej heller bör antalet häckningslokaler få minska. Arten bör 
finnas kvar på minst 90 % av sina häckningslokaler från ett år till nästa 
och bör dessutom lyckas med häckningen på minst 75 % av 
häckningsplatserna. 

Bevarandeåtgärder 

Regelverk 

Skräntärnan är fredad (3 § i jaktlagen (1987:259)). Fredningen gäller 
också dess ägg och bon. Enligt 1 a § Artskyddsförordningen är det 
förbjudet att avsiktligt störa fåglarna, särskilt under deras parnings-, 
uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. Det är även 
förbjudet att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller 
viloplatser. Artskyddsförordningen (1998:179) förbjuder import, export 
och försäljning av levande och döda exemplar av skräntärna, samt 
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förvaring av levande exemplar. (Vissa undantagsregler finns angivna i 
artskyddsförordningen). Skräntärna tillhör Statens vilt (33 § 
jaktförordningen (1987:905)). Exemplar som omhändertas eller 
påträffas döda eller dödas tillfaller Staten. Vid avverkning, etablering av 
vindkraftsanläggning eller annan form av exploatering kan tillstånd 
enligt 7 kap. 28 a§ MB krävas. Beroende på var i landet man befinner sig 
gäller antingen tillståndsplikt för eller förbud mot markavvattning, (MB 
11:13-14 och förordningen om vattenverksamhet). Skräntärnan är 
upptagen i bilaga II (strängt skyddade djurarter) i Bernkonventionen 
(konvention om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras 
naturliga miljö). Skräntärnan är upptagen i bilaga II i 
Bonnkonventionen (flyttande arter). Skräntärnan är listad i AEWA 
(African-Eurasian Waterbird Agreement). 

Behov av ytterligare bevarandeåtgärder (ej fastställda av 
Naturvårdsverket) 

Lokaler med häckande skräntärna bör undantagslöst beläggas med 
tillträdesförbud under häckningstid, 15 april-31 juli. Aktiva åtgärder 
(röjning eller hävd) för att förhindra igenväxning i viktiga 
häckningsmiljöer kan vara aktuellt i vissa områden. Grunda 
kustområden är viktiga som uppväxtområden för ett stort antal fiskarter 
och därmed för tillgången på föda för flera fiskätande fågelarter. 
Områden som utnyttjas av bl.a. olika arter tärnor får därför inte utsättas 
för verksamheter som försämrar deras livsmiljö och beskattningen av 
fisk får inte vara så hård att födounderlaget minskar. Bekämpning av 
mink i framför allt ytterskärgårdsområden är positiv för skräntärnan.

A193 Fisktärna (Sterna hirundo)
Ekologiska krav 

Fisktärnan behöver tillgång på fiskrika sjöar och/eller grunda 
kustområden samt störningsfria häckningsplatser. För att större 
kolonier ska kunna etableras krävs rovdjursfria områden; framför allt 
mink och räv bör hindras nå häckningsplatserna. 

Spridningsförmåga 

Under häckningen födosöker fisktärnorna inom ett område i 
storleksordningen 1-5 km2. De nordiska fisktärnorna övervintrar 
huvudsakligen längs kuststräckan mellan Västafrika och 
Godahoppsudden. 

Hotbild 
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I innerskärgårdarna och större insjöar, t.ex. Mälaren, medför ökad 
båttrafik och expanderande friluftsliv stora störningar. Ohävd och 
igenväxning kan leda till att viktiga häckningsplatser försvinner. Lokalt 
kan förekomst av mink leda till att kolonier försvinner. Spridning och 
ackumulering av miljögifter har negativa effekter på häckningsutfallet. 
Eventuell etablering av vindkraftverk vid kända kolonier kan vara ett 
framtida hot. 

Nationell bevarandestatus 2001 

Fisktärnan häckar i samtliga svenska län. Beståndet är dock glest i 
Norrlands inland och arten saknas helt som häckfågel i fjällområdena. 
Det svenska beståndet beräknas uppgå till 20 000- 25 000 par, vilket 
motsvarar ungefär 1/10 av det europeiska beståndet. 
Beståndsutvecklingen är svårtolkad. Resultat från häckfågeltaxeringen 
tyder på att beståndet idag ligger på en lägre nivå än under senare delen 
av 1970-talet och början av 1980-talet. Mellanårsvariationerna är 
emellertid stora. Under 1990-talet finns dessutom uppgifter om 
regionala ökningar från flera håll, t.ex. längs kusten i Bohuslän. 

Nationella bevarandemål (ej fastställda av Naturvårdsverket) 

Det svenska beståndet får totalt sett inte minska i antal, jämfört med 
siffran ovan, och inte heller får utbredningsområdet minska. En viss 
lokal och regional omfördelning får dock anses vara en naturlig del i 
fisktärnans beståndsdynamik, vilket innebär att man måste ta ett 
övergripande ansvar för övervakningen från centralt håll. 

Bevarandeåtgärder 

Regelverk 

Fisktärnan är fredad (3 § i jaktlagen (1987:259)). Fredningen gäller 
också dess ägg och bon. Enligt 1 a § Artskyddsförordningen är det 
förbjudet att avsiktligt störa fåglarna, särskilt under deras parnings-, 
uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. Det är även 
förbjudet att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller 
viloplatser. 

Artskyddsförordningen (1998:179) förbjuder import, export och 
försäljning av levande och döda exemplar av fisktärna, samt förvaring av 
levande exemplar. (Vissa undantagsregler finns angivna i 
artskyddsförordningen). Vid avverkning, etablering av 
vindkraftsanläggning eller annan form av exploatering kan tillstånd 
enligt 7 kap. 28 a§ MB krävas. Beroende på var i landet man befinner sig 
gäller antingen tillståndsplikt för eller förbud mot markavvattning, (MB 
11:13-14 och förordningen om vattenverksamhet). 



Länsstyrelsen
Östergötland

Redovisning 

2022-05-30

66 (73)

511-10070-2021

Fisktärnan är upptagen i bilaga II (strängt skyddade djurarter) i 
Bernkonventionen (konvention om skydd av europeiska vilda djur och 
växter samt deras naturliga miljö). Fisktärnan är upptagen i AEWA 
(African Eurasian Waterbird Agreement). 

Behov av ytterligare bevarandeåtgärder (ej fastställda av 
Naturvårdsverket) 

Lokaler med större kolonier (=25 par) bör beläggas med tillträdesförbud 
under häckningstid, t.ex. 15/4 – 31/7. Som alternativ kan 
vädjandeskyltar tas fram att användas vid särskilt utsatta 
häckningslokaler. Dessa skyltar kan gärna vara allmänt utformade så att 
de kan nyttjas för flera arter. Aktiva åtgärder (röjning eller hävd) för att 
förhindra igenväxning i viktiga häckningsmiljöer kan vara aktuellt i 
vissa områden. Åtgärder för att förhindra förekomst av främst mink är 
positiva för arten.

A194 Silvertärna (Sterna paradisaea)
Ekologiska krav 

Silvertärnan behöver tillgång på fiskrika sjöar och/eller grunda 
kustområden samt till störningsfria häckningsplatser. För att större 
kolonier ska kunna etableras krävs rovdjursfria områden framför allt 
frånvaro av mink och räv. 

Spridningsförmåga 

Under häckningen födosöker silvertärnorna inom ett område i 
storleksordningen 25 km2 . Arten övervintrar längs södra Afrikas kust 
och i Södra Ishavet. Hotbild I skärgårdarna medför ökad båttrafik och 
expanderande friluftsliv lokalt stora störningar. Ohävd och igenväxning 
av tidigare öppna kust- och skärgårdsområden kan leda till att viktiga 
häckningsplatser försvinner. Spridning och ackumulering av miljögifter 
har negativa effekter på häckningsutfallet. Lokalt kan förekomst av 
mink leda till att arten försvinner. Eventuell etablering av vindkraftverk 
vid kända kolonier kan vara ett framtida hot. 

Nationell bevarandestatus 2001 

Silvertärnan häckar längs större delen av svenska kusten, dock mycket 
fåtaligt längs Västkusten, samt i Norrlands skogsland och i 
fjällområdena från Dalarna och norrut. Förekomster finns i M, K, I, H, 
N, O, E, D, AB, C, S, W, X, Y, Z, AC och BD län. Som regelbunden 
häckfågel saknas den i södra och mellersta Sveriges inland. Det svenska 
beståndets storlek har uppskattats till 20 000–25 000 par. Detta bör 
sättas i relation till ett samlat europeiskt bestånd på cirka 500 000 par, 
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varav närmare 75 % på Island. Sedan mitten av 1970-talet har 
silvertärnan ökat i antal såväl i Östersjöområdet som i Vänern. Tecken 
finns dock på att arten lokalt försvunnit till följd av minkens expansion. 
BirdLife International listar silvertärnan som ”Secure” i Europa, men 
menar att det trots det är angeläget att Europa tar ett ansvar för artens 
bevarande. 

Nationella bevarandemål (ej fastställda av Naturvårdsverket) 

Målsättningen bör vara att det framledes finns ett häckande bestånd av 
silvertärna inom hela det nuvarande befintliga häckningsområdet i 
landet. Beståndet får ej minska i numerär, inte heller får arten försvinna 
från områden där den häckar idag.

Bevarandeåtgärder 

Regelverk 

Silvertärnan är fredad (3 § i jaktlagen (1987:259)). Fredningen gäller 
också dess ägg och bon. Enligt 1 a § Artskyddsförordningen är det 
förbjudet att avsiktligt störa fåglarna, särskilt under deras parnings-, 
uppfödnings-, övervintrings- och flyttningsperioder. Det är även 
förbjudet att skada eller förstöra djurens fortplantningsområden eller 
viloplatser. 

Artskyddsförordningen (1998:179) förbjuder import, export och 
försäljning av levande och döda exemplar av silvertärna, samt förvaring 
av levande exemplar. (Vissa undantagsregler finns angivna i 
artskyddsförordningen). Vid avverkning, etablering av 
vindkraftsanläggning eller annan form av exploatering kan tillstånd 
enligt 7 kap. 28 a§ MB krävas. Beroende på var i landet man befinner sig 
gäller antingen tillståndsplikt för eller förbud mot markavvattning, (MB 
11:13-14 och förordningen om vattenverksamhet). Silvertärnan är 
upptagen i bilaga II (strängt skyddade djurarter) i Bernkonventionen 
(konvention om skydd av europeiska vilda djur och växter samt deras 
naturliga miljö). Silvertärnan är upptagen i AEWA (African-Eurasian 
Waterbird Agreement). 

Behov av ytterligare bevarandeåtgärder (ej fastställda av 
Naturvårdsverket) 

Lokaler med större kolonier (>25 par) bör beläggas med tillträdesförbud 
under häckningstid, t.ex. 15/4 – 31/7. Som alternativ kan 
vädjandeskyltar användas vid särskilt utsatta häckningslokaler. Dessa 
kan med fördel vara allmänt utformade, så att de gäller för flera arter. 
Aktiva åtgärder (röjning eller hävd) för att förhindra igenväxning i 
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viktiga häckningsmiljöer kan vara aktuellt i vissa områden. Att på öar 
hålla efter mink och räv kan ge positiv effekt på häckande bestånd.
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Bilaga 4 Fakta - underlagskartor
Rastande alfågel mars 2022.
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Rastande skärsnäppa mars 2022

Modellerad utbredning av blåmussla.
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Födosöksområde för sillgrissla med GPS-sändare häckande på Röskär, 
Gryt. 
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Fångster av fisk 2015-17 i området (blå cirklar), uppgifter från 
HaV). Orange linje är s.k. inflyttningsområde för trålning. Grön 
linje är baslinjen. Även havsplaneområde visas med svart 
snedstreckat område samt områden för sjöfart (ljusblå). Grått 
raster är modellerad förekomst av blåmussla med 50 % 
täckningsgrad.
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Sektor Service och Samhällsbyggnad Kommunstyrelsen
Fredrik Sivula
Kommunsekreterare
Tel: 0123-191 82
E-post: fredrik.sivula@valdemarsvik.se

Motion - Engagera våra ungdomar och vår personal i
klimatarbetet!

Förslag till beslut i kommunfullmäktige

Kommunfullmäktige bifaller motionen. Kommunstyrelsen uppdras att göra en
översyn hur kommunen kan öka delaktigheten i klimatarbetet bland sina
kommunmedlemmar samt de anställda.

Ärendebeskrivning

Anna Nilsson (M) lämnade in en motion till kommunfullmäktige med förslaget
att kommunfullmäktige beslutar att:
”Uppdra till KS att tillsammans med förvaltningen se över hur kommunens
medborgare och personal kan göras mer delaktiga i klimatarbetet.”

I motiveringen till motionen anges det ofta saknas politisk styrning och
ledning i klimatarbetet samt att de kommuner som lyckas ofta har en eller
flera engagerade medarbetare.

Förvaltningen delar intentionen i motionen. Kommunen måste bidra med så
mycket som möjligt för att vända utvecklingen angående klimatet, vilket
också är ett pågående arbete. Att göra kommunmedlemmarna och
personalen mer delaktiga i kommunens arbete bedöms vara en fördel för att
just fortsätta utveckla det pågående arbetet.

Kommunfullmäktige har i budgeten för år 2022 fastställt sex inriktningsmål för
verksamheten. Ett av dessa mål är att ”Valdemarsviks kommun ska vara den
klimatsmarta och miljökloka kommunen”. På kommunstyrelsens
sammanträde 2022-06-13 § 125 redovisades hur organisationen idag arbetar
utifrån det inriktningsmålet. Redovisningen angav följande:

Inriktningsmål
Klimatförändringarna är ett verkligt hot. Utsläppen av växthusgaser fortsätter
att stiga och som följd riskerar vi att nå̊ en global uppvärmning som skulle få
allvarliga konsekvenser. Varje kommun och organisation måste bidra med
det som är möjligt för att vända utvecklingen. Det innebär att Valdemarsviks
kommun, både som organisation och som samhällsaktör ska bidra till
minskat koldioxidutsläpp genom att ge förutsättningar för medarbetare och
medborgare att göra kloka val. Det går hand i hand med att vårda
kommunens natur. En avgörande tillgång för kommunen är naturlandskapet
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där såväl skog, odlings- och beteslandskap samt vatten – insjö och hav – ska
värnas och utvecklas för framtiden.

Prioriterat uppdrag
Klimatet är vår tids ödesfråga och även i Sverige syns följderna av de
drastiska förändringar som nu sker. Valdemarsvik har som mål att vara
Östersjöns ledande miljökommun och behöver därför vidta kraftiga åtgärder
under kommande år för att bli klimatneutrala som organisation, värna miljön
och den biologiska mångfalden men även underlätta för kommuninvånare
och andra att minska sina klimatavtryck.

Arbete med målet

Målet ligger i linje med mål och strategier som gäller på nationell och regional
nivå. Bland annat innehåller den regionala utvecklingsstrategin för
Östergötland tydliga mål och inriktningar helt i linje med kommunens mål:

Ett klimatneutralt och energieffektivt Östergötland
År 2040 är energiproduktionen- och distributionen helt förnybar och robust.
Effektivitet och hållbarhet är ledord i resursanvändningen och vid produktion
används alltid livscykel- och systemperspektiv. Transportsystemet i
Östergötland är effektivt, innovativt och hållbart. Ekonomin präglas av
cirkulära flöden med en ansvarsfull konsumtion.
(ur Regional utvecklingsstrategi för Östergötland)

Miljöledning
Under 2022 genomförs en kartläggning av de områden där kommunens
verksamheter har störst miljöpåverkan att genomföras. Denna kommer att
ske genom en inventering av miljöpåverkande faktorer och sedan en
bedömning av dessa utifrån ett väsentlighetsperspektiv. Erfarenheter från
andra kommuner ger att det till stor del kommer att handla om upphandlingar
och krav som ställs i dessa, egna transporter och avfall samt arbete med
utbildning.

Det miljöledningsarbete som bedrivs inom tekniska avdelningen är en grund
för det övergripande miljöledningsarbete som ska bedrivas i hela den
kommunala organisationen. Gatu- och fastighetskontoret arbetar sedan 2017
med miljöarbete via ett verksamhetsanpassat miljöledningssystem.

Fordonsparken
En utredning genomfördes rörande kommunens fordon har genomförts under
årets första månader. Utredningen har resulterat i ett antal förslag för
verksamheterna. Beslut ska nu fattas internt kopplat till bland annat
gemensam bilpool och gemensam fordonshantering för att minska
transporter.

Transporter
Verksamheterna försöker i den mån det går att använda miljövänliga fordon
och planerar sitt åkande på bästa sätt. Där det är möjligt används även
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cyklar, elcyklar och gång. Ett arbete med att se över kommunens fordonspark
har påbörjats för att optimera användandet av de fordon som finns och om
det är möjligt att minska antalet. En positiv följd av pandemin är att vanan att
planera och genomföra digitala möten är stor och nyttjas ofta, vilket minskar
resor med bil.

Även tydligare krav i upphandlingar är en viktig faktor.

Avfall
Under 2020 infördes utsortering av matavfall. Volymen för förbränning har
däremot inte minskat men troligen är detta på grund av pandemin då en stor
del av de fritidsboende har tillbringat en större del av året i sina fritidshus.
Området måste bevakas särskilt under 2022 för att säkerställa att det sker en
verklig minskning av mängden avfall som skickas till förbränning. En
utvärdering behöver också förberedas kopplat till insamlingen av matavfall
och hur denna efterföljs och hanteras.

Miljö- och hälsofarliga produkter
Under 2020–21 har ett omfattande arbete skett med att minska
användningen av miljö- och hälsofarliga produkter. Arbetet behöver fortsätta
under 2022 och målet är att flera miljöer i kommunens verksamheter ska
vara giftfria.

Fastighetsprojekten i byggnationer eller större renoveringar använder
”byggvarubedömningen”, ”Sunda hus” eller liknande system för att bedöma
byggrelaterade produkter utifrån dess kemiska innehåll, miljöpåverkan under
livscykeln och i förlängningen även social påverkan i leverantörsledet.

Energiförbrukning
Energiförbrukningen i kommunens verksamheter har minskat under 2020–
21. Minskningen har en tydlig koppling till minskat lokalutnyttjande. Arbetet
framåt kommer handla om fortsatta energieffektiviseringsåtgärder kopplat till
kommunens fastigheter.

Med anledning av ovanstående redovisat finns ett pågående uppdrag inom
förvaltningen gällande klimatfrågor. Att kontinuerligt se över hur det arbetet
kan utvecklas bedöms vara viktigt.

Beslutsunderlag
Motion från Anna Nilsson (M) inlämnad 2022-05-02

Beslutet skickas till
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
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Kommundirektör
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Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Staben Kommunstyrelsens arbetsutskott
Emeli Nisu
Folkhälsoutvecklare
Tel: 0123-191 82
E-post: fredrik.sivula@valdemarsvik.se

Uppföljning av uppdrag – Samarbetet med regionen och
kommunens interna samverkan i preventionsarbetet
förstärkas så att både barn, ungdomar och äldre får bättre
möjlighet till god hälsa och bra levnadsvillkor

Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt kommunens verksamhetsplan 2022 ska arbetet med ett antal uppdrag
redovisas för arbetsutskottet. I följande skrivning presenteras redovisningen
av uppdraget ” Samarbetet med regionen och kommunens interna
samverkan i preventionsarbetet förstärkas så att både barn, ungdomar och
äldre får bättre möjlighet till god hälsa och bra levnadsvillkor”.

Ärendebeskrivning

Samverkan kring preventiva insatser för barn och ungdomar

Övervikt och fetma ökar såväl nationellt som lokalt i Valdemarsvik.
Elevhälsan i Valdemarsvik har utvecklat sitt preventiva arbete med att fånga
upp barn som är överviktiga eller ligger i riskzonen. Ett samarbete med
Region Östergötlands barnfetma-team har även inletts kring hantering av
kraftigt överviktiga barn (ISO-BMI 35 och uppåt). Dialog kring frågan finns
även med kommunens förskolor och Valdemarsviks barnavårdscentral
(Region Östergötland).

Personal från kommunens skolor träffar regelbundet Region Östergötlands
habilitering och logopedmottagning för att diskutera samverkan och rutiner.
Även förskolans specialpedagog samverkar med Regionen kring barn med
språk/talsvårigheter. Valdemarsviks elevhälsa får idag stöd av Söderköpings
specialpedagog kring de elever som har ngn språk/talsvårighet, och under
hösten 2022 kommer Valdemarsviks elevhälsa att träffa
logopedmottagningen tillsammans med Söderköpings elevhälsa.
Framtagande av två nya samverkansavtal med Region Östergötland pågår,
ett med habiliteringen och ett med psykiatrin.



Tjänsteskrivelse Dnr Sida

2022-08-11 KS-SA.2021.103 2(3)

Förskolan har ett ökat samarbete med Individ- och familjeomsorgen (IFO)
kring orosanmälningar sedan 2021. En närmre dialog samt återkoppling kring
resultat/fortsatt stöd finns än tidigare.
Under året har riktlinjer och rutiner för att främja närvaro och minska frånvaro
i Valdemarsviks kommuns förskolor och skolor tagits fram. Förskola,
skola/elevhälsa samverkar med kommunens Råd och stöd-verksamhet kring
de barn som har hög frånvaro.

De framtagna riktlinjerna och rutinerna syftar till att:

 tidig upptäcka, utreda och hantera enskilda elevers frånvaro

 göra en frånvaroanalys på klass- och skolnivå och belysa
nyckelfaktorer i arbetet med att främja närvaro

 följa och utvärdera elevers närvaro och frånvaro (på
kommunövergripande nivå)

Det finns även en samverkan mellan förskola och elevhälsan kring familjer
med barn om har intellektuell funktionsnedsättning.

Under hösten 2022 planerar förskolan, Råd och stöd att öppna upp en form
av öppen förskola i Gusum i samverkan med kommunens kulturverksamhet
(biblioteket).

En modell för tematiska föräldramöten har tagit fram i samverkan mellan
förskola, skola samt Råd och stöd. Modellen innebär bla att förskolornas och
skolornas föräldramöten samordnas under ett gemensamt tema. Under 2022
är det gemensamma temat Internet, sociala medier och spel.

Samverkan kring preventiva insatser för äldre

ABC – psykisk hälsa för äldre

Sektor Stöd och omsorg deltar i Region Östergötlands projekt ”ABC psykisk
hälsa för äldre” (ABC = Act-Belong-Commit) sedan i mars 2022. ABC-
modellen syftar till att främja befolkningens psykiska hälsa. Detta sker genom
att sprida kunskap till allmänheten om hur psykisk hälsa kan stärkas och
bibehållas, samt att hänvisa till aktörer och aktiviteter i civilsamhället som
bidrar till gemenskap och meningsfullhet.

I Valdemarsvik har två aktivitetsledare tillsatts inom ramen för ABC-projektet.
Tjänsterna finansieras av stadsbidrag med uppdraget är att skapa mening
och minska ensamhet för målgruppen äldre. Tillsammans med föreningslivet
arrangerar aktivitetsledarna möten och prova-på-aktiviteter (tex dans och
padel). Inom ramen för projektet har även en koppling mellan 1177.se och
Valdemarsviks kommuns hemsida skapats för att de äldre i kommunen enkelt
ska kunna ta del av vilka aktiviteter och föreningar som finns där de kan finna
social samvaro och bryta isolering, röra på sig. Aktiviteterna sprids också via
vårdcentralen i Valdemarsvik samt via annonsering.
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Aktivitetsledarna arrangerar även aktiviteter på kommunens äldreboenden
(inkl LSS 65plus) kring kreativitet, samtal stimulans och samvaro. Såväl
individuellt som i grupp. Utöver det finns det på flera av kommunens boenden
en samverkan med tex röda korset som kommer regelbundet och bidrar med
samvaro, aktivitet och kultur.

Kultur för äldre

Alla ska ha möjlighet att delta i kulturlivet är en del i de nationella och
regionala kulturpolitiska målen. Äldre personer som är i behov av samhällets
stöd har, precis som barn och unga, svårt att kunna ta del av det kulturutbud
som finns. Region Östergötlands insatser inom kultur för äldre syftar till att
öka tillgängligheten till ett kulturutbud med konstnärlig kvalitet utifrån de
äldres önskemål och behov.
Inom ramen för projektet ”Kultur för äldre” har underhållning och
kulturevenemang arrangerats på kommunens äldreboenden under juni
månad, i en samverkan mellan Region Östergötland och Valdemarsviks
kommun. Liknande arrangemang upprepas i december, allt i ett led att
samverka skapa glädje och bidra till ökad livskvalitet och hälsa.

Beslutet skickas till
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN

Karl Öhlander
Kommundirektör
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Tjänsteställe/Handläggare Mottagare

Sektor Stöd och Omsorg Kommunstyrelsens arbetsutskott
Anna-Lena Udenius
Kvalitets- och utvecklingsstrateg
Tel: 0123-191 00
E-post: anna-lena.udenius@valdemarsvik.se

Uppföljning av uppdrag - Säkerställa att det finns god och
nära vård när invånarna behöver

Förslag till beslut i kommunstyrelsens arbetsutskott

Kommunstyrelsens arbetsutskott lägger redovisningen till handlingarna.

Sammanfattning

Enligt kommunens verksamhetsplan 2022 ska arbetet med ett antal uppdrag
redovisas för arbetsutskottet. Redovisningen ska göras utifrån nuläge och
genomfört arbete inom målområdet samt innehålla en prognos av kommande
uppfyllelse och förslag till korrigerande åtgärder om nödvändigt. I följande
skrivning presenteras redovisningen av uppdraget ”Säkerställa att det finns
god och nära vård när invånarna behöver”.

Ärendebeskrivning

Kommunens invånare ska erbjudas en personcentrerad
vård. En sammanhållen Nära vård som utgår från individens behov och
förutsättningar. Invånarna ska uppleva vården som tillgänglig, känna sig
sedda och delaktiga och det ska finnas ett tydligt fokus på ett proaktivt och
hälsofrämjande arbetssätt. Kommunen ska i samverkan med regionen och
civilsamhället samverka för att tillsammans utveckla nya arbetssätt så att
resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till
fler.

Sektorns arbete

Målområde Nära Vård
Kommunens invånare ska erbjudas en personcentrerad vård vilket innebär
en sammanhållen Nära vård som utgår från individens behov och
förutsättningar. Invånarna ska uppleva vården som tillgänglig, känna sig
sedda och delaktiga och det ska finnas ett tydligt fokus på ett proaktivt och
hälsofrämjande arbetssätt. Kommunen ska i samverkan med regionen och
civilsamhället samverka för att tillsammans utveckla nya arbetssätt så att
resurserna inom vård och omsorg kan användas bättre och därmed räcka till
fler.

Bakgrund
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Utvecklingen av en Nära vård pågår på lokal, regional och nationell nivå. För
att hälso- och sjukvården och omsorgen ska vara fortsatt effektiv och av hög
kvalitet krävs en omställning i hela vård- och omsorgssystemet. Detta för att
kunna möta invånarnas behov och den demografiska utvecklingen på ett
bättre sätt. Nära vård är inte en ny organisationsnivå eller en ny benämning
på dagens primärvård utan snarare ett nytt sätt att arbeta med hälsa, vård
och omsorg. Det är en personcentrerad hälso- och sjukvård och omsorg där
personen är delaktig utifrån sina förmågor och preferenser och där
samarbete mellan regioner och kommuner är centralt. Den närmsta vården
är den som patienten/brukaren kan ge sig själv, vilket benämns som
egenvård, samt det stöd kommuner och regioner kan ge för att möjliggöra
detta.

Stimulansmedel 2022
Årets stimulansmedel ska enligt överenskommelsen mellan staten, regioner
och kommuner 2022 användas för:

• Utveckling av den nära vården med primärvården som nav
Utveckla samordning inom och mellan vårdgivare, skapa kontinuitet och
möjliggöra relationsbyggande. Öka tillgänglighet samt graden av
medskapande och delaktighet för patienter och närstående. I detta ska även
socialtjänst, skola, civilsamhälle involveras. Utveckla arbetssätt som är mer
hälsofrämjande, förebyggande och habiliterande/rehabiliterande.

• Goda förutsättningar för vårdens medarbetare
Utveckling med fokus på ledarskap, arbetsmiljö, rätt antal medarbetare samt
insatser för att behålla och skapa möjligheter till utveckling för medarbetare
samt utveckling av vårdens verksamheter. Exempel på områden som ges är
att vidareutbilda sjuksköterskor, säkerställa tillgång till kvalificerad
handledarkompetens samt VFU-platser (verksamhetsförlagd utbildning).
Vidare ska medlen kunna bidra till att användas på ett sätt som syftar till att
fler sjuksköterskor kombinerar studier med arbete genom
utbildningsanställningar och olika former av utbildningsförmåner.

Nuläge
Inom sektorn finns en projektledare som tillsammans med en lokal
arbetsgrupp upprättat en plan för arbetet med omställningen till Nära vård.
Arbetsgruppen samverkar med Valdemarsviks vårdcentral och inom länet har
även samverkan mellan kommunernas nyckelpersoner upprättats. Detta för
att kunna dela och sprida kunskap och erfarenheter i det pågående
omställningsarbetet.

Arbetsgruppen arbetar med olika mindre projekt i syfte skapa nya arbetssätt
som är mer hälsofrämjande, förebyggande och habiliterande/rehabiliterande.
Gruppen arbetar också för att utveckla samordning inom och mellan
vårdgivare samt öka kontinuitet och delaktighet för patienter och närstående
och även för att utveckla och förbättra medarbetarnas arbetssituation. Som
exempel så har ett nytt arbetssätt påbörjats med Senior alert och
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Demensteamet har i samverkan med vårdcentralen planerat inför deltagande
i kvalitetsregistret Svedem.

Legitimerad personal handleder regelbundet studenter som en del av deras
utbildning (VFU). För att möte det framtida behovet av ytterligare
verksamhetsförlagda utbildningsplatsers med hög kvalitet kommer det under
hösten tas fram en långsiktig plan för att säkerställa tillgången på
kvalificerade handledare.

Enhetschefen för hälso- och sjukvårdsenheten motiverar sina medarbetare
till att på deltid läsa kurser som bidrar till att ökad kompetens samt för att
säkerställa att rätt kompetens ska finnas inom arbetsgruppen. Som exempel
har en medarbetare på deltid vidareutbildat sig till distriktssköterska och
några har och kommer att läsa om inkontinens för att få behörighet som
förskrivare av inkontinenshjälpmedel.

Under våren har en utbildning i rehabiliterande förhållningssätt genomförts
där deltagande professioner var arbetsterapeuter, fysioterapeuter,
biståndshandläggare och undersköterskor.

För att en omställning ska ske ligger fokus på att samtliga medarbetarna ska
få kunskap om Nära vård. Detta sker genom att öka och sprida kunskap på
olika sätt internt och externt. Under våren deltog medarbetare inom stöd och
omsorg i SKRs Ledarskapsutbildningen Nära vård. Utbildning gavs även för
högsta tjänsteledning där deltagare från flera sektorer var representerade.
SKRs ledarskapsutbildningen erbjuds även under hösten och flera sektorns
chefer har anmält sig.

I samverkan mellan regionen och länets kommuner har två ”kommunikatörer
för Nära vård” anställts som håller i det övergripande arbetet. Det finns en
länsgemensam kommunikationsplan där utvecklandet av en gemensam
webbplats är en del. En annan del är utbildnings- och informationsmaterial så
som filmer, dialogkort och powerpointpresentation som ska ingå i ett
utbildningspaket. Detta erbjuds länets alla kommuner och regionen för att
underlätta dialoger om vad Nära vård innebär på olika arbetsplatser.
Materialet kommer finnas tillgängligt under 2022.

I och med tillgång till mer länsgemensamt material har den interna
informationsspridningen kunnat komma igång. Filmer och presentationer har
visats för hälso- och sjukvårdens personal, sektorns chefer och medarbetare
inom individ- och familjeomsorgen. Informationsspridning sker också via
kommunens hemsida och intranät. Fortsatt arbete sker under hösten. Arbetet
med omställningen till Nära vård sker enligt upprättad plan.

Beslutet skickas till
Akten

VALDEMARSVIKS KOMMUN
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Karl Öhlander
Kommundirektör

Louise Skymnevik
Tf sektorchef
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