Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

15 september 2003

Kommunfullmäktige
PROTOKOLL

2003-09-15
Sid
§ 180

Parentation över utrikesminister Anna Lindh ..................................................226

§ 181

Kommunfullmäktige. Ny ersättare ...................................................................227

§ 182

Revidering av VA-taxa.....................................................................................228

§ 183

Lösen av den individuella delen av pensionsåtagandet för åren 1998
och 1999 ..........................................................................................................229

§ 184

Motion. Inskränkningar i det kommunala självbestämmandet ........................231

§ 185

Ändring av reglemente för kommunala pensionärsrådet .................................232

§ 186

Motioner under beredning................................................................................233

§ 187

Interpellation. Policy vid upphandling av Attendo Care AB. Bordlades ............235

§ 188

Interpellation. Hörselundersökning av förskolepersonal..................................235

§ 189

Avsägelse. Kommunfullmäktige. Ersättare......................................................236

§ 190

Motioner; nya ...................................................................................................237

§ 191

Interpellation; nya.............................................................................................238

PROTOKOLL

GOTLANDS KOMMUN

Sammanträdesdag

Kommunfullmäktige

2003-09-15

Plats och tid

Teatersalongen i Föreningshuset Borgen, Visby, kl. 13.00-13.45

Beslutande

Se följande sidor

Övriga närvarande

Claes Kullberg, bitr. regiondirektör
Barbro Sjögren, kanslisekreterare

Utses att justera

Anna Enström och Göte Dygéus

Justeringens plats
och datum

Ledningskontoret
2003-09-23

Underskrifter

Sekreterare ............................................................................. Paragrafer

180-191

Per Lundin

Ordförande .............................................................................. ……………………………….

Claes-Göran Nilsson

Justerande.........................................................................................................................…..........

Anna Enström

Göte Dygéus

ANSLAG/BEVIS
Protokollet är justerat. Justeringen har tillkännagivits genom anslag.
Organ

KOMMUNFULLMÄKTIGE

Sammanträdesdag

2003-09-15

Datum för anslags
uppsättande

2003-09-29

Förvaringsplats
för protokollet

Ledningskontoret, kansliteamet

Underskrift

........................................................................................................................................

Datum för anslags
nedtagande

223

2003-10-21

GOTLANDS KOMMUN
Kommunfullmäktige

PROTOKOLL
2003-09-15

Beslutande
Ledamöter
Claes-Göran Nilsson (s)
Ingibjörg Sigurdsdottir (s)
Lilian Edwards (m)
Eva Nypelius (c)
Lars Thomsson (c)
Roy Hansson (m),

Leif Dahlby (s)
Per-Erik And (s)
Brittis Benzler (v)
Gunnar Tinge (fp)
Yngve Andersson (kd)
Rut Smeds (kd)
Ann Enström (mp)
Torgny Lihnell (mp)
Carina Lindberg (v)
Elias Özyurt-Eldenblom (v)
Bodil Rosengren (v)
Luis Barnes (v)
Bengt Viberg (v)

(kl. 13.00-13.35, §§ 180-184)

Jan Lundgren (s)
Sonia Landin (s)
Åke Svensson (s)
Hans Klintbom (c)
Barbro Ronsten (c)
Inger Harlevi (m)
Lena Celion (m)
Göran Örtbrant (m)
Björn Jansson (s)
Hans-Erik Svensson (s),
(kl. 13.00-13.25, §§ 180-182)

Pär Stenegärd (c)
Gösta Hult (c)
Eric Martell (s)
Anna Wickström (s)
Gerty Holmstedt (s)
Somar Al Naher (s)
Curt Broberg (c)
Stefan Nypelius (c)
Maria Ahlsten (c)
Birgitta Eriksson (m)
Margareta Benneck (m)
Anna Enström (s),
(kl. 13.20-13.45, §§ 182-191)

Marianne Gottlander (s)
Rose-Marie Stenbom (s)
Christer Mattsson (c)
Solveig Artsman (m)
Göte Dygeus (m)
Hans-Åke Norrby (mp)
Roland Olofsson (s)
Leif Andreasson (s)
Lars Wetterlund (s)
Eleonore Hemström (s)
Per-Åke Ekelöf (s)
Bror Lindahl (fp)
Jan Lindell (fp)
Staffan Bergwall (m)
Heidi Plisch (mp)
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Tjänstgörande ersättare
Lars-Erik Benneck (m), (kl. 13.35-13.45,

Icke tjänstgörande ersättare
Per-Anders Croon (m)
Mikael Ericsson (m)
Åsa Larsson (c)
Carl-Henrik Lundborg (m)
Nils Ronquist (kd)
Lena Simonson (m)
Christer Söderlund (s)
Britt-Marie Sjöndin (s)

§§ 185-191, för Roy Hansson)

Curt Redner (s), (kl. 13.25-13.45,
§§ 183-191, för Hans-Erik Svensson)

Sven-Åke Malmberg (s),
(för Christer Engelhardt)

Wera Svensson (s),
(för Carina Grönhagen)

Juan José Cassis (s),
(för Lilian Virgin)

Ann-Marie Richardson (c)
(för Per-Olof Jacobsson)

Lars Jacobsson (c),
(för Torsten Gislestam)

Ivan Anderzon (m),
(för Håkan Onsjö)

Bertil Eneqvist (s),
(för Ylva Simander)

Carin Rosell (s),
(för Lena Palmborg-Karlsson)

Evert Bäckström (s),
(för Christian Hammarström)

Britt-Marie Klintström (c),
(för Eva Gahnström)

Margareta Ronquist (kd),
(för Mats E:son Hjorth)

Mats Sundin (s),
(för Torgny Landin)

Maud Sundström (v),
(för Jennie Andersson)

Anna-Greta Lickander (fp),
(för Eva Olsson)

Britt Ronsten (mp), (13.00-13.20,
§§ 180-181, för Ann Enström)

Therese Mangard (v),
(för Roland Norbäck)
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Kf § 180
Parentation över utrikesminister Anna Lindh
Det nyligen begångna mordet på utrikesminister Anna Lindh föranledde kommunfullmäktiges ordförande Claes-Göran Nilsson att hålla ett tal över hennes minne
och kommunfullmäktige hedrade hennes minne med en tyst minut.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 181
Kommunfullmäktige. Ny ersättare
- Länsstyrelsen 2003-08-25

Efter sammanräkning för att utse ny ersättare efter Pia Bolin (s) hade länsstyrelsen
förklarat Britt Marie Sjöndin (s) utsedd som ny ersättare i kommunfullmäktige
t.o.m. 2006-10-31.
K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Länsstyrelsens beslut läggs till handlingarna.
Expedieras:
Britt Marie Sjöndin

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 182
Revidering av VA-taxa
KS 2003/0303-34
- Tekniska nämnden 2003-06-25, § 154
- Ledningskontoret 2003-08-05
- Kommunstyrelsen 2003-08-21, § 193

Tekniska nämnden har föreslagit en höjning av VA-taxan (vatten och avlopp) att
gälla fr.o.m. 1 oktober 2003. Höjningen är föranledd dels av de markant ökade
kostnaderna för vatten och spillvatten, dels att den långsiktiga planen för
utbyggnaden av VA-ledningsnätet som antagits av kommunfullmäktige (Kf § 77
2002-06-19) inte kan följas utan en höjning av taxan. Enligt planen ska
ledningsnätet under en 10-årsperiod byggas ut för ca 15 mnkr årligen. Föreslagna
avgiftshöjningar beräknas ge 6 mnkr i ökade intäkter. Tekniska nämnden har även
föreslagit att förskottsinbetalning medges fram till sista kassadag (tidigare före
årsskiftet) före ikraftträdande av taxeändringen.
Ledningskontoret har tillstyrkt förslaget med den ändringen att bestämmelsen om
förskottsbetalning föreslås utgå. Kommunstyrelsen har föreslagit att ändringarna
ska gälla fr.o.m. 1 oktober 2003 och att systemet med förskottsinbetalningar ska
upphöra. Tidigare har kommunstyrelsen (§ 154 2003-05-27) i samband med beslut
om att systemet med förskottsinbetalningar ska upphöra även beslutat att
uppkomna räntekostnader p.g.a. debitering i efterhand ska inkluderas i de berörda
taxorna fr.o.m. 2004.
Ärendet presenterades av ordförande i tekniska nämnden Tommy Gardell (s).
Anföranden:
Anföranden hölls av Solveig Artsman (m) och Lars Thomsson (c).
K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Med den ändringen att § 5 mom. 5 ska upphöra att gälla fastställs tekniska
nämndens förslag till ändring av VA-taxan.
• Ändringarna ska gälla fr.o.m. 1 oktober 2003.
Expedieras:
Ledningskontorets
Ekonomiteam och Ärendeteam
Författningssamlingen

Justerande:

Anm:
VA-taxan bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 183
Lösen av den individuella delen av pensionsåtagandet för åren 1998
och 1999
KS 2003/0323-04
- (Arbetsutskottet 2003-05-13-16 och 20, § 124)
- Ledningskontoret 2003-07-10
- Centrala samverkanskommittén 2003-08-06, § 28
- Kommunstyrelsen 2003-08-21, § 200

Kommunen har ett nytt pensions- och försäkringsavtal, PFA 98, som innebär att
pensionsavgiften fr.o.m. 2000 betalas ut som individuell del och den enskilde har
att själv besluta om förvaltningen av dessa medel. Detta avtal ger möjlighet till att
låta de anställda placera de individuella andelarna även för åren 1998 och 1999.
Beslut om detta ska ske innan den 30 september 2003. På budgetberedningen (Au
§ 124, 2003-005-13-16 och 20) gav kommunstyrelsens arbetsutskott lednings-

kontoret i uppdrag att närmare utreda frågan om att avlösa den individuella delen
av pensionsåtagandet.
Ledningskontoret har föreslagit, med hänvisning till de beräkningar som gjorts, att
det nu är ekonomiskt fördelaktigt att betala ut den individuella delen trots att
kommunen blir tvungen att låna upp hela eller delar av beloppet. Det belopp som
ska inlösas uppgår till 132 mnkr. Kommunens merkostnad för inlösen har
beräknats till ca 9 mnkr och kommer att belasta 2003 års resultat. Denna kostnad
kan i huvudsak hänföras till pensionsadministratörens, SPP:s, beräkningsmodell
som kommunen ej har kunnat påverka eller haft anledning att ifrågasätta. Med
anledning härav är det kontorets bestämda uppfattning att i samband med den
resultatutredning som görs i bokslutet för säkerställande av kravet på balans, ska
denna merkostnad ej inräknas i resultatet.
Centrala samverkanskommittén har behandlat ärendet och de fackliga
organisationerna hade inget att invända mot förslaget. Kommunstyrelsen
tillstyrker upptagande av banklån för inlösen av den individuella delen av
pensionsåtagandet.
Anföranden:
Anföranden hölls av Carina Lindberg (v) och Jan Lundgren (s).

forts
Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 183 forts
K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Skulden avseende den individuella delen av pensionsåtagandet för åren 1998
och 1999 inlöses.
• För att finansiera inlösen av pensionsavgifterna för 1998 och 1999 upptas lån
med högst det belopp som ska inbetalas, f.n. beräknat till 132 mnkr.
• I samband med den resultatutredning som görs i bokslutet för 2003 för att
säkerställa kommunallagens balanskrav ska den merkostnad som uppkommer
genom inlösenförfarandet, ca 9 mnkr, ej inräknas i resultatet.
Expedieras:
Ledningskontorets ekonomiteam och
arbetsgivarteam

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 184
Motion. Inskränkningar i det kommunala självbestämmandet
KS 2000/0842-10
- Motion 2000-12-17
- Ledningskontoret 2003-07-31
- Kommunstyrelsen 2003-08-21, § 198

Jörgen Strömberg (m), förutvarande ledamot i kommunfullmäktige, har i motion
hemställt att kommunstyrelsen ges i uppdrag att till regeringen påvisa kommunens
avståndstagande från inskränkningar i det kommunala självbestämmandet.
Motionären hänvisar i sin motion till en s.k. stopplag som antogs av riksdagen i
december 2000 (Anmärkning: denna lag, SFS 2000:1440, handlar om inskränkning i
landstingens rätt att överlämna driften av akutsjukhus till annan).
Ledningskontoret har i sitt utlåtande påtalat det önskvärda i att den kommunala
självstyrelsen ges ett starkare konstitutionellt skydd och redogör kortfattat för vad
frånvaron av ett sådant skydd kan innebära. Kontoret konstaterar dock att
kommunen har att följa gällande lagstiftning och hänvisar till möjligheten att i
remissyttranden och i samverkan med andra kommuner och landsting och dess
båda förbund påtala oönskade inskränkningar i självstyrelsen. Kommunstyrelsen
har föreslagit att konsekvenser för självstyrets ska särskilt beaktas i remissyttranden över lagförslag.
Anföranden:
Anföranden hölls av Roy Hansson (m), Jan Lundgren (s) och Lena Celion (m).
K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Motionen bifalls på så sätt att konsekvenserna för självstyrelsen ska, när det är
påkallat, särskilt beaktas i remissyttranden över lagförslag.
Expedieras:
Nämnderna
Ledningskontorets team

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 185
Ändring av reglemente för kommunala pensionärsrådet
KS 2003/0322-10
- Ledningskontoret 2003-05-21
- Kommunstyrelsen 2003-08-21, § 203

Ledningskontoret föreslår ändringar i reglementet för kommunala pensionärsrådet. Syftet med ändringarna är att skapa förutsättningar för ett effektivare
samarbete mellan kommunen och pensionärsorganisationerna. Förslaget har
arbetats fram tillsammans med de samtliga i rådet sju representerade
organisationerna.
De föreslagna förändringar avser att förtydliga såväl syfte som verksamhet i det
kommunala pensionärsrådet. Största förändringen innebär att sammansättningen
ändras, medförande en minskning av antalet ledamöter och ersättare. Detta
möjliggörs genom annan beräkningsgrund innebärande att organisationernas
representation grundas på varje påbörjat 800-tal medlemmar i stället för som nu,
400 medlemmar. I praktiken kommer rådet att bestå av 10 ordinarie ledamöter
mot nuvarande 13. Kommunen utser tre av dessa ledamöter med 3 ersättare. De
sju ingående pensionärsorganisationerna utser varsin ersättare (tidigare 13), som
ska tjänstgöra enbart vid förfall för ledamoten. Kommunens åtagande när det
gäller utbildning vid varje ny mandatperiod föreslås bli tvingande. Ändringarna
föreslås gälla fr.o.m. 1 januari 2004. Kommunstyrelsen har tillstyrkt förslaget.
K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Det upprättade förslaget till ändringar i reglementet för kommunala pensionärsrådet antas att gälla fr.o.m. 1 januari 2004.
Expedieras:
Ledningskontor/Verksamhetsteam

Justerande:

Anm:
Reglementet bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 186
Motioner under beredning
- Förteckning augusti 2003
- Kommunstyrelsen 2003-08-21, § 199

Enligt kommunfullmäktiges arbetsordning ska motioner under beredning redovisas två gånger per år.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Motionär/Motion
Eva Gahnström (c)
Samverkan med sockenutvecklingsgrupperna
Eva Gahnström (c)
Utgivning av ”SockenKontakten”
Bo Frense (kd)
Kursutformad gymnasieskola
Solveig Artsman (m)
Validering av kompetens
Björn Jansson (s)
Medborgarterminaler för samhällsinformation
Stefan Nypelius och Eva Nypelius (c)
Ungdomsverksamhet i samlingslokaler
Eva Gahnström (c)
Studeranderabatt på kollektivtrafiken
Nils Ronquist (kd)
Etisk revision – internt och externt
Tommy Gardell (s)
Forum för vuxenutbildning
Marianne Gottlander (s) och Jennie Andersson (v)
Sexuella trakasserier och jämställdhet i skolan
Bror Lindahl (fp)
Detaljplan vid utbyte av vindkraftverk på Näsudden
Yngve Andersson (kd)
Beräkning av produktiviteten i verksamheten
Birgitta Eriksson (m)
Upplysningstjänst "Svar direkt" för äldre och anhöriga
Birgitta Eriksson (m)
Nytt synsätt vid planering av boende för äldre
Eva Nypelius (c)
Införande av busskort (fria bussresor) för ungdomar
Mats E:son Hjorth (kd)
Gotland ska ingå i Stockholmsregionen
Wera Svensson (s), Kaj Boström (v) och Ann Enström (mp)
Minskning av biltrafiken i och kring Visby innerstad
Eva Gahnström (c)
Uppvärmning med förnyelsebara energikällor
Barbro Ronsten (c)
Trygg och säker vård i livets slutskede

Dnr

Åtgärder

1999/1904
1999 11 22

KS

KS2000/104
2000 02 14

KS

KS 2001/0499
2001 10 15

Rem BUN (inkommet)

KS 2001/0628
2001 12 17

KS

KS 2001/0630
2001 12 17

KS

KS 2002/0084
2002 02 18

Rem. KFN (inkommet)

KS 2002/0085
2002 02 18

Rem. TN

KS 2002/0395
2002 10 14

KS

KS 2002/0396
2002 10 14

Rem. BUN

KS 2002/0514
2002 12 16

Rem. BUN

KS 2002/0516
2002 12 16

Rem. BN

KS 2003/0070
2003 02 18

KS

KS 2003/0071
2003 02 17

Rem. SON och HSN
(yttr. från HSN inkommet)

KS 2003/0073
2003 02 17

Rem. SON

KS 2003/0125
2003 03 12

Rem. TN

KS 2003/0205
2003 04 25

KS

KS 2003/0212
2003 04 28

Rem. TN

KS 2003/0213
2003 04 28

Rem. AB Gotlands Hem
(inkommet)

KS 2003/0214
2003 04 28

Rem. SON

forts

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 186 forts
Motionär/Motion
Lars Thomsson (c)
Särredovisning av statlig övervältring av kostnader
21. Birgitta Eriksson (m)
Organisationen av vård av äldre
22. Lilian Edwards och Roy Hansson (m)
Öppna nämndsammanträden

Dnr

Åtgärder

KS 2003/0215
2003 04 28

KS

KS 2003/0216
2003 04 28

Rem. SON och HSN

KS 2003/0252
2003 05 26

Rem. KFN

23.

KS 2003/0253
2003 05 26

Rem. SON

KS 2003/0287
2003-06-18

Rem. TN

KS 2003/0288
2003 06 18

Rem. HSN

KS 2003/0289
2003 06 18

Rem. SON

KS2003/0333
2003 08 18

KS

KS2003/0338
2003 08 18

Rem. HSN

20.

24.
25.

26.

27.

28.

Göte Dygéus (m)
Subventionerad hemtjänsthjälp
Hans-Erik Svensson (s)
”Speakers Corner” på östercentrum
Maria Ahlsten och Barbro Ronsten (c)
Inrättande av forskningstjänst inom hälso- och sjukvården på Gotland
Inger Harlevi, Göran Örtbrant, Margareta Benneck och Roy
Hansson (m)
Återinrättande av Gotlands vård- och omsorgsnämnd
Hans Klintbom (c), Gösta Hult (c) och Eva Gahnström (c)
Regler för förtroendevaldas ansvar vid arbetsmarknadskonflikt
Lena Celion (m)
Den gotländska sjukvården i ett utvidgat EU

K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Förteckningen läggs tillhandlingarna.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 187
Interpellation. Policy vid upphandling av Attendo Care AB
KS 2003/0334-05

Kommunfullmäktige beslöt att bordlägga interpellationen till nästa sammanträde.
Kf § 188
Interpellation. Hörselundersökning av förskolepersonal
KS 2003/0335-88

Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzler (v) besvarade
interpellation av Lilian Edwards (m) om hörselundersökning av förskolepersonal.
Lilian Edwards tackade för svaret och kommenterade ytterligare frågan.
Anförande hölls även av Solveig Artsman (m).
Interpellation 2003-08-18

Justerande:

Interpellationssvaret bifogas det tryckta protokollet

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 189
Avsägelse. Kommunfullmäktige. Ersättare
- Johanna Stenström (s) 2003-08-13

Ersättaren i kommunfullmäktige Johanna Stenström (s) har p.g.a. flytt begärt
entledigande från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Johanna Stenström (s) befrias från sitt uppdrag som ersättare i kommunfullmäktige.
• Länsstyrelsen anmodas företa ny sammanräkning för utseende av ny ersättare i
kommunfullmäktige.
Expedieras:
Johanna Stenström

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 190
Motioner; nya
Följande motion har inkommit:

Dnr

Roy Hansson (m)
Översyn av hamntaxan

KS 2003/0362
2003-09-15

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Kf § 191
Interpellationer; nya
•

Stefan Nypelius (c) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (s) ställa interpellation om försök med betalsäckar på Fårö.
(KS 2003/0369-45)

•

Stefan Nypelius (c) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Jan
Lundgren (s) ställa interpellation om sopförbränning av avfall på Gotland.
(KS 2003/0365-45)

•

Barbro Ronsten (c) fick tillstånd att till barn- och utbildningsnämndens
ordförande Brittis Benzler (v) ställa interpellation om skolinspektörer.
(KS 2003/0370-60)

•

Lars-Erik Benneck (m) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Jan
Lundgren (s) ställa interpellation om nedskräpning av utomhusmiljön på
Gotland. (KS 2003/0367-43)

•

Mats E:son Hjorth (kd) fick tillstånd att till kommunstyrelsens ordförande Jan
Lundgren (s) ställa interpellation om inrättande av ett Östersjöcentrum.
(KS 2003/0366-10)

•

Lars Thomsson (c) fick tillstånd att till tekniska nämndens ordförande Tommy
Gardell (s) ställa interpellation om kollektivtrafik. (KS 2003/0368-53)

K o m mu n f u l l mä k t i g e s b e s l u t
• Interpellationerna besvaras vid nästa sammanträde.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:
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Taxa för Gotlands kommuns allmänna vatten- och
avloppsanläggning
Antagen av kommunfullmäktige den 15 september 2003, (KF § 182).
Gäller fr.o.m. den 1 oktober 2003

Förvaltningen av va-anläggningen handhas under tekniska nämnden av
gatukontoret, nedan kallat va-verket.
§1
För att täcka kostnader för Gotlands kommuns allmänna vatten- och avloppsanläggning skall ägare av fastighet inom anläggningens verksamhetsområde och
annan som enligt 3 § va-lagen (lag 1970:244 om allmänna vatten- och avloppsanläggningar) jämställs med fastighetsägare, betala avgifter enligt denna taxa.
§2
Avgifterna utgörs av anläggningsavgifter (engångsavgifter) och brukningsavgifter
(periodiska avgifter). Till nedan angivna avgifter tillkommer lagstadgad mervärdeskatt.
§3
Fastigheterna indelas i bostadsfastighet, annan fastighet och obebyggd
fastighet.
Bostadsfastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för bostadsändamål.
Med bostadsfastighet jämställs fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är
bebyggd eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för vissa andra ändamål
såsom:
Kontor, Förvaltning, Butiker, Utställningslokaler, Hotell, Restauranger, Hantverk,
Småindustri, Utbildning, Sjukvård, Ekonomibyggnad för jordbruksfastighet,
Gruppboende.
Annan fastighet är fastighet som uteslutande eller huvudsakligen är bebyggd
eller enligt beviljat bygglov avses att bebyggas för annat ändamål än
bostadsändamål och som inte enligt ovan jämställs med bostadsfastighet.
Obebyggd fastighet är fastighet som enligt detaljplan är avsedd för bebyggelse,
men ännu ej bebyggts.
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§4
Mom 1. Avgiftsskyldighet föreligger enligt 9 och 10 §§ va-lagen för följande
ändamål:
a) V, vattenförsörjning
b) S, spillvattenavlopp

Mom 2. Avgiftsskyldighet för vart och ett av ändamålen enligt a och b inträder när
va-verket upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat fastighetsägaren därom. Härvid förutsätts att samtliga i 9 § första stycket va-lagen angivna
förutsättningar för avgiftsskyldighet är uppfyllda.
Mom 3. Anläggningsavgift skall beräknas enligt taxa som gäller vid den tidpunkt
när avgiftsskyldigheten inträder.

1 ANLÄGGNINGSAVGIFTER
§5
Mom 1. För bostadsfastighet och därmed enligt § 3 jämställd fastighet skall
anläggningsavgiften vid avgiftsskyldighet för båda i § 4 mom 1 angivna ändamål
utgå med:
a) en grundavgift
b) en tilläggsavgift per lägenhet

60 805: - (76 006:-)
14 195: - (17 744:-)

Föreligger ej avgiftsskyldighet för samtliga i § 4 mom 1 angivna ändamål, se § 8.
Mom 2. Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilka bygglov beviljats,
eller eljest efter ritning eller uppmätning som va-verket godkänner.
I fastighet för bostadsändamål avses med lägenhet sådan samling rum och andra
utrymmen inom en eller flera byggnader som tillsammans bildar en bostadsenhet.
I fråga om sådana utrymmen, i fastighet jämställd med bostadsfastighet, vilka
används för i § 3 andra stycket avsedda ändamål räknas varje påbörjat 100-tal m2
bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS 02 10 52 eller varje påbörjat tretal
tappställen som en lägenhet. För ladugårdar motsvarar 200 m2 en lägenhet. Det
för abonnenten förmånligaste alternativet skall gälla.
För gruppboende gäller boende i fastighet med rum med gemensamt
kök/samlingsrum och utan kokmöjlighet i den egna bostadsdelen.
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Mom 3. Sker om- eller tillbyggnad, uppförs ytterligare byggnad eller ersätts riven
bebyggelse på fastighet skall erläggas tilläggsavgift enligt mom 1 och 2 för varje
tillkommande lägenhet.
Tilläggsavgiften skall beräknas enligt den anläggningstaxa som gäller vid
tidpunkten för avgiftsskyldighetens inträde för det ifrågavarande ändamålet.
Reduktion av avgiftspliktigt lägenhetsantal kan medges för fastighet som enligt § 3
är jämställd med bostadsfastighet, om behov av va-installation bedöms vara
väsentligt mindre än normalt eller ej föreligga.
Fastighet som erlagt anläggningsavgift enligt äldre taxesystem, skall gottskrivas
antal lägenheter beräknat enligt mom 2.

Mom 4. Sker avstyckning från befintlig fastighet, för vilken den allmänna vaanläggningen nyttjats före avstyckningen, skall avgift enligt mom 1 utgå om
fastighetsägaren begärt att särskild förbindelsepunkt skall upprättas för den
nybildade fastigheten. VA-verket är därvid skyldig att underrätta fastighetsägaren
när förbindelsepunkt för ändamålet upprättats.
§6
För annan fastighet skall anläggningsavgifter utgå enligt vad i § 5 för bostadsfastighet angivits, om nyttan för fastigheten av den allmänna va-anläggningen eller
på fastigheten belöpande andel av kostnaden för denna är i huvudsak som för
bostadsfastighet.
§7
Mom 1. För obebyggd fastighet, som enligt en detaljplan är avsedd för bebyggande, liksom för bebyggd fastighet, för vilken den allmänna va-anläggningen
icke brukas, erlägges anläggningsavgifter, om tekniska nämnden så beslutar,
enligt § 5 mom 1. Tilläggsavgift skall i sådant fall erläggas för en lägenhet.
Mom 2. Bebygges obebyggd fastighet eller vill ägaren av bebyggd fastighet som
avses i mom 1 bruka den allmänna anläggningen, skall avgifter erläggas enligt § 5
utöver den avgift som eventuellt tidigare erlagts enligt föregående moment. Vidare
skall i förekommande fall ersättning erläggas enligt § 8 mom 2.
§8
Mom 1. Föreligger ej avgiftsskyldighet för endera av de i § 4 mom 1 angivna
ändamålen nedsättes avgiften enligt § 5 mom 1 med procentsats som i
nedanstående tabell för varje särskilt fall anges.
Ändamål för vilket avgiftsskyldighet ej föreligger
V
S

Nedsättning
procent
25
40
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Mom 2. Inträder avgiftsskyldighet för ändamål, för vilket sådan skyldighet ej
tidigare förelegat, skall tilläggsavgift motsvarande åtnjuten reduktion erläggas
jämte, i före-kommande fall, ersättning för va-verkets merkostnad till följd av att
avgifts-skyldighet på grund av fastighetsägarens önskemål eller åtgärd inträtt vid
olika tidpunkter för olika ändamål.
§9
Avgifter enligt § 5 är baserade på indextalet 274,5 (2002-09) i
konsumentprisindex, KPI, 1980 som basår. Avgiftsbeloppen omräknas med
hänsyn till september månads index varje år och gäller från 1 januari året efter och
för följande tolvmånadersperiod. Beslut om sådan omräkning fattas av tekniska
nämnden.
Vid reglering av taxan tillämpas följande:
a) Tillägg eller avdrag på avgiftsbeloppen görs med viss procent.
b) Procenttalet erhålls genom att den i antal enheter uttryckta indexförändring som
utgör skillnaden mellan det närmast före beslut om avgiftsreglering publicerade
indextalet och talet 274,5 omräknas till procent av sistnämnda tal. Erhållet
procenttal avrundas till närmaste hela tal. Tillägg eller avdrag avrundas i sin tur
beträffande avgift enligt § 5 till närmaste hela krontal.
c) Beslutad avgiftsförändring tillämpas fr.o.m. den dag ändringen enligt beslutet
träder i kraft.
§ 10
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna anläggningsavgifter enligt ovan
angivna grunder, äger va-verket enligt 28 § va-lagen träffa avtal om
anläggningsavgiftens storlek.

§ 11
Mom 1. Sedan avgiftsskyldighet inträtt, skall anläggningsavgift betalas inom tid
som anges i räkning.
Mom 2. Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall erläggas dröjsmålsränta enligt 6 § räntelagen från den dag betalning skulle ha skett.
Mom 3. Uppgår anläggningsavgiften till belopp, som är betungande med hänsyn
till fastighetens ekonomiska bärkraft och övriga omständigheter, skall om
fastighetens ägare så begär och godtagbar säkerhet ställs, avgiften fördelas på
årliga in-betalningar under viss tid, dock högst tio år. Ränta skall erläggas enligt 5
§ ränte-lagen på varje del av avgiften som förfaller till betalning i framtiden från
den dag då den första inbetalningen skall ske till dess ifrågavarande del av
avgiften betalas eller ränta skall erläggas enligt mom 2.
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Mom 4. Avgiftsskyldighet enligt § 5 mom 3 eller § 7 mom 2 uppkommer, då
bygglov för däri avsett ändrat förhållande meddelats eller sådant ändrat
förhållande inträtt utan att bygglov erfordrats eller meddelats. Det åligger
fastighetsägaren att omgående anmäla till va-verket när det ändrade förhållandet
inträtt. Försummar fastighetsägaren denna anmälningsplikt, tas ut dröjsmålsränta
enligt mom 2 för tiden från det två månader förflutit sedan avgiftsskyldigheten
inträdde och fram till dess tilläggsavgiften betalas.
§ 12
Mom 1. Om - efter ansökan från fastighetsägare och särskilt medgivande av vaverket - ledningar utförts på annat sätt eller försetts med andra anordningar än
verket funnit erforderligt eller extra servisledning anlagts, skall fastighetsägaren
som begärt arbetets utförande, förutom anläggningsavgifter, ersätta va-verket
överens-komna kostnader härför, inom tid som anges i räkning.
Mom 2. Begär fastighetsägare att ny servisledning skall utföras i stället för redan
befintlig och finner va-verket skäl bifalla ansökan härom, är fastighetsägaren
skyldig bekosta dels den nya servisledningens allmänna del med det avdrag som
befinnes skälig med hänsyn till den tidigare servisledningens ålder och skick, dels
borttagande av den tidigare servisledningens allmänna del.
Mom 3. Finner va-verket påkallat att utföra ny servisledning i stället för och med
annat läge än redan befintligt, är verket skyldigt att ersätta fastighetsägaren hans
kostnad för fastighetens del av den nya servisledningen och dess inkoppling med
det avdrag som befinnes skäligt med hänsyn till den tidigare servisledningens
ålder och skick.

2 BRUKNINGSAVGIFTER
§ 13
Mom 1. För fastighet skall erläggas brukningsavgift. Avgiften består av en fast och
en rörlig del. Avgiften utgår enligt följande bestämmelser.
Fast brukningsavgift
Mom 2. För bebyggd fastighet skall erläggas fast brukningsavgift. För obebyggd
fastighet skall fast brukningsavgift erläggas om tekniska nämnden så beslutat
enligt § 7.
Fast brukningsavgift utgår per fastighet enligt följande:
a) Grundavgift med 562:- ( 703:- ) kr per år utgår för varje fastighet, som är
ansluten till kommunalt vatten- och avloppsledningsnät. För fastighet ansluten till
enbart vatten- eller enbart avloppsledningsnät utgår 427:( 534:- ) kr per år.
b) Tilläggsavgift med 744:- ( 930:-) kr per år och lägenhet (tariffenhet,
bostadstaxa) utgår för varje bostadsfastighet, som är ansluten till både vatten- och
avloppsledningsnät. Bostadsfastighet med anslutning till enbart vatten- eller enbart
avloppsledningsnät betalar 604:- ( 755:- ) kr per lägenhet och år.
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c) Tilläggsavgift med 744:- ( 930:- ) kr per år och annan fastighet (tariffenhet,
industritaxa) utgår för varje annan fastighet, som är ansluten till både vatten- och
avloppsledningsnät. Annan fastighet med anslutning enbart till vattenledningsnät
eller enbart till avloppsledningsnät betalar årligen tilläggsavgift med 604:- ( 755:- )
kr per tariffenhet.
d) För fastighet med både bostäder och lokaler för annat ändamål skall den för
abonnenten mest fördelaktiga taxan tillämpas. Samma taxa måste dock tillämpas
för hela fastigheten, såvida vatten för olika lokalkategorier icke mätes genom
skilda mätare eller undermätare. Jordbruk kan hänföras till industritaxan.
Tariffenhet
e) I bostadsfastighet eller därmed enligt § 3 jämställd fastighet räknas varje
lägenhet enligt definition i § 5 mom 2 som en tariffenhet.
Annan fastighet med enbart industrilokaler utgör endast en tariffenhet. Vid
tillämpning av industritaxa för byggnader med både bostäder och lokaler för annat
ändamål räknas utöver industrilokalerna varje lägenhet som en tariffenhet.
Rörlig brukningsavgift
Mom 3. För bebyggd fastighet skall erläggas rörlig brukningsavgift. Sådan avgift
utgår för bostadsfastighet eller därmed jämställd fastighet enligt § 3 (bostadstaxa)
eller annan fastighet (industritaxa) enligt följande.

Bostadstaxa
f) 14:61 (18:26) per m3 renvatten genom mätare utgår för all förbrukning i
bostadsfastighet som är ansluten till kommunalt vatten- och avloppsledningsnät
och betalar fast brukningsavgift enligt mom 2 a och b.
g) 6:52 ( 8:15) per m3 renvatten genom mätare utgår för all förbrukning i
bostadsfastighet som är ansluten till kommunalt vattenledningsnät och betalar fast
brukningsavgift enligt mom 2 a och b.
h) 8:09( 10:11) per m3 förbrukat renvatten utgår för bostadsfastighet som är
ansluten till kommunalt avloppsledningsnät, som betalar fast brukningsavgift enligt
mom 2 a och b samt har möjlighet att för mätning av vatten från egen täkt anordna
avsättning på frostskyddad plats för va-verkets vattenmätare.
i) 1 617:- ( 2 021:-) per år och tariffenhet utgår för bostadsfastighet som är
ansluten till kommunalt avloppsnät och för mätning av vatten från egen vattentäkt
betalar fast brukningsavgift enligt mom 2 a och b men ej har möjlighet att anordna
avsättning på frostskyddad plats för va-verkets vattenmätare.
k) Bostadsfastighet som är ansluten till kommunalt vattenledningsnät och/eller
avloppsledningsnät, och betalar fast brukningsavgift enligt mom 2 a och b men av
tekniska skäl ej kan anordna vattenmätning, betalar för en beräknad förbrukning
av 200 m3 renvatten per tariffenhet och år.
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Industritaxa
l) 15:25(19:06) per m3 renvatten genom mätare utgår för all förbrukning upp till
30 000 m3 per år i annan fastighet som är ansluten till kommunalt vatten- och
avloppsledningsnät och som betalar fast brukningsavgift enligt mom 2 a och c.
m) 6:47 (8:09) per m3 renvatten genom mätare utgår för all förbrukning upp till
30 000 m3 per år i annan fastighet, som är ansluten till kommunalt
vattenledningsnät och betalar fast brukningsavgift enligt mom 2 a och c.
o) 8:78 (10:97) per m3 renvatten genom mätare utgår för all förbrukning upp till 30
000 m3 per år i annan fastighet, som är ansluten till kommunalt
avloppsledningsnät och betalar fast brukningsavgift enligt mom 2 a och c.
Sådan fastighet är skyldig anordna avsättning på frostskyddad plats passande för
va-verkets vattenmätare.
p) För industri eller annan rörelse, som under kalenderåret förbrukar mer än 30
000 m3 renvatten och är ansluten till kommunalt vattenledningsnät nedsättes
avgiften för överstigande förbrukning till belopp enligt följande tabell:
30 001 - 100 000 m3
5:82 (7:27) per m3
100 001 - 150 000 m3
5:28 (6:60) per m3
3
150 001 - 200 000 m
4:85 (6:06) per m3
200 001 4:27 (5:34) per m3
Industri eller annan rörelse, som under kalenderåret förbrukar mer än
30 000 m3 renvatten och är ansluten till kommunalt avloppsnät skall för
överskjutande avloppsvattenmängd betala enligt mom 3 h. Förbrukningen får
därvid beräknas med ledning av framräknad medeldygnsförbrukning.
q) en avgift (särskild reningsavgift) per kg i spillvattenavlopp avledd extra
föroreningsmängd, för
SSsed, sedimenterbar suspenderad substans om
0,51 + 47,94 kronor
D
BOD7, organiskt material mätt såsom biokemisk syreförbrukning om
1973 + 32,6
h
+ 0,48 kronor
D
P, totalfosfor om
14,55 + 335,6 kronor
D
Där D = antalet driftdygn per år
h= antalet avrinningstimmar per dygn
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Som extra föroreningsmängd räknas mängd SSsed , BOD7 och P över vad som
motsvaras av följande gränsvärden för föroreningshalter:
SSsed

0,260 kg/m3

BOD7

0,200 kg/m3

P

0,010 kg/m3

Extra föroreningsmängd utgör således för
SSsed Q x (USS -0,260) kg
sed
BOD7
Q x (UBOD -0,200) kg
7
P
Q x (Up
-0,010) kg
Där Q = mängd spillvatten med föroreningshalt överskridande angivet
gränsvärde, m3
USS

, UBOD , Up = uppmätta eller på annat sätt
sed
7
bestämda föroreningshalter i spillvattnet, kg/m3

Q, USS
, UBOD och Up= bestäms på sätt, varom avtal eller annan överenssed
7
kommelse träffas mellan va-verket och fastighetsägaren, eller eljest efter va-verkets uppskattning

Spillvatten från bostadsfastighet anses normalt inte innehålla extra
föroreningsmängd.
Avledande av spillvatten med extra föroreningsmängd förutsätter att avtal eller
annan överenskommelse träffas mellan va-verket och fastighetsägaren, eller eljest
att va-verkets medgivande föreligger.
Mom 4. Fastigheten skall anses ansluten och brukningsavgift utgå från den dag
då va-verket upprättat förbindelsepunkt för ändamålet och underrättat
fastighetsägaren därom.
Mom 5. För s.k. byggvatten skall erläggas brukningsavgift enligt mom 3 l. Om
mätning inte sker, antas därvid den förbrukade vattenmängden uppgå till 30 m3
per lägenhet och år.
Beträffande definition av lägenhet hänvisas till mom 2e.
Mom 6. För extra mätställe (mätställe utöver ett per fastighet) skall erläggas en
årlig avgift med ett belopp motsvarande 25 % av avgiften enligt mom 2 a första
meningen. Beloppet avrundas till närmaste hela krontal. Parallellkopplade
vattenmätare räknas som ett mätställe.
Mom 7. Har fastighetsägare begärt undersökning av vattenmätare och mätaren
härvid godkänns, skall fastighetsägaren för täckning av undersökningskostnaderna erlägga ett belopp motsvarande 50 % av avgiften enligt mom 2 a första
meningen. Beloppet avrundas till närmaste hela krontal.
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Mom 8. Har fastighetsägaren begärt årlig upp- och nedmontering av vattenmätare
som ej sitter frostskyddad, skall erläggas en årlig avgift motsvarande 50 % av
avgiften enligt mom 2 a första meningen.
Mom 9. Ersättning för borttagande av hinder möjliggörande avläsning av
vattenmätare, exempelvis länsning av vattenmätarbrunn, flyttning av hindrande
föremål eller annan dylik åtgärd som vidtagits av va-verket, skall erläggas med
debiterad kommunal självkostnad.
§ 14
Avleds inte hela renvattenmängden till avloppsnätet eller tillförs avloppsnätet
större spillvattenmängd än som svarar mot den levererade renvattenmängden,
och är därvid skillnaden mellan renvatten- och spillvattenmängden avsevärd, skall
avgift för spillvattenavlopp erläggas efter den mängd spillvatten som avleds till
avloppsledningsnätet.
Mängden skall bestämmas genom mätning på fastighetsägarens bekostnad av
ifrågavarande renvatten- eller spillvattenmängd eller på annat sätt, varom
överenskommelse träffats mellan va-verket och fastighetsägaren, eller eljest efter
va-verkets uppskattning.
§ 15
I fråga om fastighet för vilken avgiftsskyldighet föreligger utan att den allmänna vaanläggningen brukas för fastigheten, utgår avgift enligt § 13 mom 2 a, om tekniska
nämnden så beslutar jämlikt § 7.
§ 16
Avgifter enligt § 13 är baserade på indextalet 274,5 (2002-09) i konsumentprisindex, KPI, 1980 som basår. Avgiftsbeloppen omräknas med hänsyn till
september månads index varje år och gäller från 1 januari året efter och för
följande tolvmånadersperiod. Beslut om sådan omräkning fattas av tekniska
nämnden.
Vid reglering av taxan tillämpas följande:
a) Tillägg eller avdrag på avgiftsbeloppen görs med viss procent.
b) Procenttalet erhålls genom att den i antal enheter uttryckta indexförändring som
utgör skillnaden mellan det närmast före beslut om avgiftsreglering publicerade
indextalet och talet 274,5 omräknas till procent av sistnämnda tal. Erhållet
procenttal avrundas till närmaste hela tal. Tillägg eller avdrag avrundas i sin tur
beträffande avgift enligt § 13 mom 2, till närmaste hela krontal samt beträffande
avgift enligt § 13 mom 3 till närmaste hela öretal.
c) Beslutad avgiftsförändring tillämpas fr.o.m. debiteringsperioden efter den dag
som angetts i beslutet, varvid förbrukning får beräknas med ledning av föregående
års framräknade medeldygnsförbrukning.
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§ 17
Är det inte skäligt att för viss fastighet beräkna avgift enligt §§ 13 - 15 äger vaverket i stället träffa avtal enligt 28 § va-lagen om avgiftens storlek.
Vid ingående av avtal som i föregående stycke sägs skall iakttas de principer om
kostnadstäckning och kostnadsfördelning som ligger till grund för denna
brukningstaxa.

§ 18
Mom 1. Brukningsavgift enligt § 13 mom 2 debiteras i förskott per månad, kvartal,
tertial eller halvår enligt beslut av va-verket. Brukningsavgift enligt § 13 mom 3
debiteras i efterskott på grundval av enligt mätning förbrukad renvattenmängd eller
annan grund som anges i §§ 13 och 14.
Mom 2. Sker enligt va-verkets beslut mätaravläsning inte för varje debitering, får
mellanliggande debiteringar ske efter uppskattad förbrukning, dock att mätaravläsning och debitering efter verklig förbrukning skall ske i genomsnitt minst en
gång per år. Avläsning och debitering skall därjämte ske på fastighetsägarens
begäran med anledning av fastighetsöverlåtelse.
Mom 3. Betalas debiterat belopp inte inom tid som anges i räkningen, skall
erläggas dröjsmålsränta på obetalt belopp enligt § 11 mom 2.
§ 19
Mom 1. Har fastighetsägare begärt att va-verket skall företa åtgärd för att underlätta eller möjliggöra hans brukande av anläggningen i visst fall eller avseende
eller har särskild åtgärd eljest påkallats på grund av fastighetens va-förhållanden,
äger va-verket enligt 28 § va-lagen träffa avtal om brukningsavgiftens storlek.
Mom 2. Har fastighet med stöd av 30 § va-lagen avstängts från vatten-tillförsel,
påförs fastighetens ägare va-verkets kostnader för avstängning och återinkoppling
motsvarande avgift enligt § 13 mom. 2a.
3 TAXANS INFÖRANDE
§ 20
Denna taxa träder i kraft 2003-10-01.
* * * *
Mål som rör tvist mellan fastighetsägare och va-verket beträffande tillämpning och
tolkning av denna taxa prövas av statens va-nämnd jämlikt 37 § va-lagen .
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Reglemente för kommunala pensionärsrådet – ändring gäller fr.o.m. 1 januari 2004
Antagen av kommunfullmäktige den 15 september 2003, KF § 185.
Syfte
§1
Pensionärsrådet skall vara ett organ för samråd och ömsesidig information mellan kommunen
och företrädare för pensionärsorganisationer av riksomfattande karaktär, öppna för alla.
Pensionärsrådet är ett forum för dialog mellan pensionärsorganisationerna och kommunen
som syftar till att stärka pensionärsorganisationerna och dess medlemmars medverkan och
inflytande.

Verksamhet
§2
Rådet skall informeras om planer för förändringar av samhällsinsatsernas utformning och
organisation som berör pensionärskollektivet.
Rådet kan aktivt informera om och ge förslag till lämpliga anpassningar av kommunens
verksamheter som berör äldres förhållanden i samhället.
Rådet skall vara ett remissorgan i frågor av principiell och övergripande karaktär.
Från kommunstyrelsen och kommunens övriga nämnder får pensionärsrådet infordra de
yttranden och upplysningar samt kalla förtroendevald eller särskilt sakkunnig för att få de
upplysningar som behövs för att rådet skall kunna fullgöra sina uppgifter.

Pensionärsrådets sammansättning
§3
Pensionärsrådet är organisatoriskt knutit till kommunstyrelsen. Varje pensionärsorganisation utser en ledamot för varje påbörjat 800-tal medlemmar. Varje organisation
utser en ersättare.
Antalet ledamöter beräknas på medlemsantalet 1 januari året före ny mandatperiod.
Organisationer som vill vara representerade i pensionärsrådet skall före den 1 november det år
kommunfullmäktige väljs lämna in förslag till kommunstyrelsen på sin ledamot och ersättare.
Gotlands kommun utser tre ledamöter med tre ersättare bland kommunens förtroendevalda
varav en skall vara ledamot av kommunstyrelsen, en av hälso- och sjukvårdsnämnden och en
av social- och omsorgsnämnden.
Vid varje ny mandatperiod skall kommunen i samarbete med pensionärsorganisationerna
svara för erforderlig utbildning av samtliga ledamöter och ersättare i rådet.
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Organisationer och arbetsformer
§4
Ordföranden i pensionärsrådet utses av kommunstyrelsen och till vice ordförande utses någon
av ledamöterna från pensionärsorganisationerna.
Vid behov kan i särskilda frågor utses särskilt utskott eller kommitté.
Ersättare närvarar endast i sammanträden då ledamot inte har möjlighet att delta. Ledamot
kallar ersättare.
Rådet skall sammanträda minst fyra gånger per kalenderår, varav ett sammanträde skall hållas
i god tid före kommunens budgetbehandling.
Rådet sammanträder på dag som ordförande bestämmer.
En tjänsteman från kommunen skall vara sekreterare i rådet.
Extra sammanträde skall hållas om rådets ordförande, vice ordförande eller hälften av rådets
ledamöter begär detta.
Rådets ställningstaganden skall redovisas genom protokoll som justeras av ordförande jämte
en av rådet utsedd ledamot. Protokoll skall snarast delges ledamöter och ersättare i rådet och
kommunstyrelsen. Alla yrkanden som framkommer skall redovisas.
Ordföranden svarar för att kallelse utfärdas till sammanträdena som skall tillställas varje
ledamot och ersättare senast fjorton dagar före sammanträdesdagen. Kallelsen skall åtföljas av
förteckning över ärenden som skall behandlas samt handlingar och beslutsunderlag som
tillhör ärendena.

Ekonomi
§5
Till kommunens tjänstgörande representanter i rådet utgår arvode, traktaments- och
reseersättningar enligt av kommunfullmäktige fastställda regler för förtroendevalda.
Till pensionärsorganisationernas representanter utgår traktaments- och reseersättningar.

Övrigt
§6
Ändring av detta reglemente kan aktualiseras i kommunala pensionärsrådet och
kommunstyrelsen.
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INTERPELLATIONSSVAR
2003-09-15
Interpellation om hörselundersökningar
Ledamoten Lilian Edwards har till mig ställt frågan. ”Kommer barn och
utbildningsnämnden att initiera en hörselundersökning på personal inom
förskoleverksamheten.
Mitt svar är att vi inte har planerat att genomföra någon sådan.
Vår personalavdelning säger att det för närvarande saknas underlag för att bedöma
behovet av generella hörselundersökningar. Förvaltningens arbetsmiljöråd och
Arbetsmiljöinspektionen har funnit att det i arbetsmiljöarbetet i BUF ofta saknas
åtgärdsplaner med riskbedömningar, vilka är viktiga underlag för att kunna göra
generella bedömningar av vad som är lämpliga åtgärder. Dessa brister avser
förvaltningen att åtgärda under det närmaste året. För att skaffa underlag för beslut och
prioriteringar inom arbetsmiljöområdet. Från nämnden anser vi att det är ett viktigt
arbete och kommer att följa det.
Eftersom din fråga handlade om hörsel och höga ljud, vill jag passa på att berätta om
det ”akustiska örat”.
Det är vid förskolan i Dalhem där man sedan i april provar ett ”akustiskt öra” som
genom olikfärgade lampor varnar för höga, och väldigt höga ljudnivåer. Deras
erfarenhet är att den nästan aldrig ger kraftigt utslag p.g.a. mänskliga ljud- däremot
reagerar den på vissa leksaker med kraftigt ljud. Ett sådant ”öra” gör ju också att man
uppmärksammar ljudnivån och aktivt försöker sänka den.

Brittis Benzler
Ordförande Barn och utbildningsnämnden

