Kommunfullmäktige
KALLELSE

20 mars 2006
Kallelsen med handlingar finns på Internet www.gotland.se

Kommunfullmäktige
kallas till sammanträde
Teatersalongen, Borgen, Hästgatan 24, Visby

måndagen den 20 mars 2006 kl. 13.00
www.gotland.se

Ärenden:

1.

Justeringsledamöter och tid för protokollsjustering

2.

Länsstyrelsens beslut att Michael Dahlström (s) utsetts som ny ersättare i
kommunfullmäktige (efter Lisa Ohlsson som tidigare befriats från uppdraget)

3.

Markanvisningsavtal med Riksantikvarieämbetet och Riksutställningar
för del av Artilleriet 1:38. Tilläggsanslag.

4.

Tilläggsanslag för ombyggnad av Kräklingbo skola

5.

Taxa för upplåtelse av offentlig plats

6.

Ändring av färdtjänstbestämmelser, sjukresebestämmelser och taxor
kollektivtrafik

7.

Ändring av Renhållningsordning: Föreskrifter om avfallshantering

8.

Ändring av renhållningstaxa

9.

Exploatering av kv. Stickerskan i Visby

10. Borgensåtagande för Gotlands Energi AB
11. Förbättring av parkeringen vid Hemse vårdcentrum. Motion
12. Mark för boulespel. Motion
13. Frivillig rådgivning vid inlämnande av medborgarförslag. Motion
14. Motioner och medborgarförslag under beredning

15. Tilläggsanslag för bibehållande av tre ambulanser. Medborgarförslag
16. Annan beteckning på vårdcentral. Medborgarförslag
17. Belysning vid Kruttornets parkering. Medborgarförslag
18. Rensning av vegetation vid Stuxgården. Medborgarförslag
19. Anmälan av nya medborgarförslag
20. Val av:
•
10 huvudmän i nybildade Sparbanken Gute t.o.m. årsstämman 2007
Fyllnadsval av:
• Ersättare för överförmyndaren t.o.m. 2006 års utgång
(efter Åsa Olofsson, som avsagt sig uppdraget)
21. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzlers (v) svar på Lilian
Edwards (m) interpellation om utbildningsnivå hos lärarna i grundskolan
22. Kommunstyrelsens ordförande Jan Lundgrens (s) svar på Hans Klintboms (c)
interpellation om ändrade redovisningsprinciper för kommunala
anslutningsavgifter till vatten och avlopp
23. Barn- och utbildningsnämndens ordförande Brittis Benzlers (v) svar på Eva
Gahnströms (c) interpellation om betygsstatistik för årkurs 8 och 9
OBS! Interpellationerna till sjuk- och hälsovårdsnämndens ordförande
Åke Svensson (s) kommer att behandlas vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

24. Ev. enkla frågor
25. Ev. nya motioner och interpellationer
Kallelsen med handlingarna finns tillgängliga på kommunens hemsida www.gotland.se, att
hämtas på Ledningskontoret, Klosterplan 2, Visby, eller beställas per tel 26 93 18.
Kommunfullmäktiges sammanträden är offentliga och alla är välkomna till Borgen för att lyssna
på debatten.
Visby den 11 mars 2006
CLAES-GÖRAN NILSSON
ordförande
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Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 2

2006-03-20

Ny ersättare i kommunfullmäktige

Innehåll
•

Länsstyrelsens beslut 2006-02-28 att Michael Dahlström (s) utsetts som ny
ersättare i kommunfullmäktige (efter Lisa Ohlsson)

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

Länsstyrelsen i
Gotlands län

BESLUT 2006-02-28
Diarienr: 201-1139-06

Ny ersättare i kommunfullmäktige
Länsstyrelsen utser ny ersättare i kommunfullmäktige från och med den 28 februari 2006 till
och med den 31 oktober 2006.
Kommun: Gotland
Parti: Arbetarepartiet-Socialdemokraterna
Avgången ersättare: Lisa Ohlsson

Den som berörs av beslutet har markerats med en asterisk (*) i följande sammanställning.
Visby
Ledamot

Jan Lundgren
Sonia Landin
Claes-Göran Nilsson
Lilian Virgin
Björn Jansson
Anna Wickström
Christer Engelhardt
Carina Grönhagen
Leif Dahlby
Anna Enström
Per-Erik And
Wera Svensson
Torgny Landin

Ersättare
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Juan José Cassis
Carin Rosell
Sven-Åke Malmberg
Birgitta Johansson
Mats Sundin
Michael Dahlström *

Bevis utfärdas för den som berörs av slutet.
Den som vill överklaga detta beslut kan göra det skriftligen hos Valprövningsnämnden.
Skrivelsen skall ha kommit in till Länsstyrelsen, 621 85 VISBY inom tio dagar efter dagen för
detta beslut.
Morten Spencer

Marianne Måhlquist
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2006-03-20

Markanvisningsavtal med Riksantikvarieämbetet och Riksutställningar för del av
Artilleriet 1:18. Tilläggsanslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-02-23, § 37

•

Tekniska förvaltningen 2006-02-06

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-02-23
2006-02-14

Ks § 37
Au § 36

Markanvisningsavtal för del av Artilleriet 1:38. Tilläggsanslag
KS2006/0098-25
- Tekniska förvaltningen 2006-02-06

Tekniska förvaltningen har utarbetat förslag till markanvisningsavtal med Riksantikvarieämbetet (RAÄ) och Riksutställningar (RU) om försäljning av mark på
A7-området, del av Artilleriet 1:38. Marken säljs för 1 000 kvm (ca 12 mnkr) till
den byggherre som RAÄ och RU, efter upphandling, kommer att anlita för att
bygga den kontorsbyggnad, som myndigheterna sedan kommer att förhyra.
Kommunen gör vissa åtaganden, vägar, rivning, ev. marksanering för vilka
kostnaden beräknas till ca 5,5 mnkr. Med hänvisning till de tidsramar som gäller
för byggnationen föreslås kommunfullmäktige delegera beslutanderätten i den
slutliga försäljningen till kommunstyrelsen, med villkor avseende försäljningssumman. Tekniska nämnden föreslås beviljas 5,5 mnkr i tilläggsanslag för de
åtaganden som faller på kommunen. Finansieringen av det förslås ske genom
intäkterna från markförsäljningen.
Kommunstyrelsens beslut
•

Det upprättade förslaget till markanvisningsavtal mellan Gotlands kommun och
Riksantikvarieämbetet och Riksutställningar godkänns.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Kommunstyrelsen bemyndigas fatta kommunens beslut om överlåtelse av del av
fastigheten Visby Artilleriet 1:38 och bestämma samtliga överlåtelsevillkor.
Köpeskillingen får dock inte understiga ett belopp motsvarande 1 000 kr/kvm
BTA. Överlåtelse får även ske till den samarbetspartner som Riksantikvarieämbetet och Riksutställningar anvisar.

•

Tekniska nämnden beviljas 5,5 mnkr i tilläggsanslag för genomförande av
kommunens åtagande enligt markanvisningsavtalet med Riksantikvarieämbetet
och Riksutställningar. Medel anvisas genom ökade inkomster från köpeskillingen för försäljningen av del av fastigheten Visby Artilleriet 1:38.

2006-02-06

1(2)
Dnr2005/2483-28

Tekniska förvaltningen
Lars-Gunnar Wedin

Kommunstyrelsen

Markanvisningsavtal del av fastigheten Gotland Visby
Artilleriet 1:38
Regeringen beslutade den 2 juni 2005 att lokalisera Riksutställningar och
delar av Riksantikvarieämbetet till Gotland. Alltsedan dess har ett nära
samarbete skett med kommunen för att hitta lämpliga lokaler alternativt mark
för nybyggnad av kontorslokaler. I dagsläget återstår endast ett alternativ
nämligen nybyggnad inom ett markområde på A7-området i korsningen
Allegatan-Artillerigatan. Riksantikvarieämbetet ( RAÄ ) har genom beslut
2005-12-19 godtagit lokaliseringen och har också beslutat att genom
samlokalisering med Riksutställningar ( RU )påbörja arbete med att etablera
verksamheten på tomten. Enligt nuvarande tidsplan kommer en upphandlig av
ett hyreskontrakt på lokaler att annonseras under vecka 10. Upphandlingen
skall vara klar under augusti 2006 med byggstart vecka 49/2006.
Byggnadsnämnden har 2005-12-07 uppdragit åt stadsarkitektkontoret att
upprätta en detaljplan som möjliggör etableringen. Beslut om samråd kommer
att tas den 8 februari. Med utgångspunkt från planförslaget har förslag till
markanvisningsavtal upprättats med RAÄ och RU. Enligt avtalet förbinder sig
kommunen att planlägga en tomt som senare skall överlåtas till den som
kommer att uppföra kontorsbyggnaden. Tomten har en areal på ca 14300 kvm
med en byggrätt på ca 11400 kvm bruttoarea. Köpeskillingen är bestämd till
11,4 miljoner kronor. Kommunen har enligt avtalet vissa åtaganden. På
tomten finns idag förrådsbyggnader vilka skall vara rivna vid överlåtelsen.
Kommunen svarar också för eventuella marksaneringar. Kommunen skall
vidare bygga en tillfartsgata, en cirkulationsplats vid Artillerigatans anslutning
till Allegatan samt slutligen några väganslutningar från tomten mot
Artillerigatan. I köpeskillingen ingår också anläggningsavgift för vatten och
avlopp. Kommunens totala kostnader för genomförande av exploateringen
uppgår till storleksordningen 5,5 miljoner.

KS beslut
-

Upprättat markanvisningsavtal med RAÄ/RU godkänns

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Postgiro

SE-621 81 VISBY

Bremergränd 1
Visby

+46 (0) 498-26 90 00
+46 (0) 498-26 99 55

www.gotland.se/tf
tekniska.forvaltningen@gotland.se

339-8328

18 97 50-3

KS beslut för beslut i KF
-

KS bemyndigas fatta kommunens beslut om överlåtelse av del av
fastigheten Visby Artilleriet 1:38 och bestämma samtliga
överlåtelsevillkor. Köpeskillingen får dock inte understiga ett belopp om
11,4 mkr. Överlåtelse får även ske till den samarbetspartner RAÄ/RU
anvisar.

-

TN beviljas tilläggsanslag med 5,5 mkr för genomförande av kommunens
åtagande enligt markanvisningsavtalet med RA/RU. Finansiering sker från
intäkterna av försäljningen av del av fastigheten Visby Artilleriet 1:38.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Per Lindskog
Teknisk direktör

Lars-Gunnar Wedin
Exploateringschef

Kommunfullmäktige
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2006-03-20

Tilläggsanslag för ombyggnad av Kräklingbo
skola
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-02-23, § 45

•

Ledningskontoret 2006-02-07

•

Barn- och utbildningsnämnden 2005-12-14, § 126

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-02-23
2006-02-14

Ks § 45
Au § 44

Begäran om tilläggsanslag för ombyggnad av Kräklingbo skola
KS2005/0570-04
- Barn- och utbildningsnämnden 2005-12-14, § 126
- Ledningskontoret 2006-02-07

Barn- och utbildningsnämnden har begärt 9,3 mnkr i tilläggsanslag för om- och
tillbyggnaden av Kräklingbo skola som, efter upphandlingen, visat sig bli dyrare än
beräknat: 24,8 mnkr i st.f. 15,5 mnkr. Nämnden begär också, som det möjligen kan
uppfattas, att en del av tilläggsanslaget ska avse förstärkning av tekniska nämndens
anslag för underhållsåtgärder, så att den ursprungliga fördelningen mellan
investeringsutgift och underhållskostnad kan behållas med tanke på framtida
hyresberäkning.
Fr.o.m. höstterminen 2007 är avsikten att elever inom upptagningsområdet ska gå i
Kräklingbo skola och skolan i Östergarn läggas ned.

Den investeringsökning det är fråga om anser ledningskontoret motivera utredning
av andra alternativ, även om det får till följd att nedläggningen av skolan i Östergarn försenas. Kontoret redogör också för de andra alternativ som tekniska förvaltningen utrett på barn- och utbildningsförvaltningens begäran. Mot den bakgrunden
föreslås ärendet återremitteras. Arbetsutskottet har tillstyrkt barn- och utbildningsnämndens begäran.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Barn- och utbildningsnämnden beviljas 9,3 mnkr i tilläggsanslag för att den
planerade ombyggnaden av Kräklingbo skola ska kunna fullföljas. Medel
anvisas ur Gotlands kommuns eget kapital.

2006-02-07

1(2)
Dnr KS 2005/0570-04

Ledningskontoret
Anna-Lena Gutedal

Kommunfullmäktige

Ökade investeringskostnader för Kräklingbo skola
Ärendet
För om- och tillbyggnad av Kräklingbo skola finns avsatt 15 500 tkr, 10 000
tkr i investeringsmedel samt 5 500 tkr i PU-medel. Efter genomförd
upphandling hösten 2005 ökar utgifterna för projektet till 24 800 tkr, en
fördyring med 9 300 tkr.
Barn- och utbildningsnämnden (§ 126, 2005-12-14) föreslår att
kommunstyrelsen ska anslå ytterligare 9 300 tkr för om- och tillbyggnad av
Kräklingbo skola enligt samma fördelning mellan investering och PU
(periodiskt underhåll) som i den ursprungliga kostnadsberäkningen. De begär
också att lokalkostnadsökningen ska beaktas i driftbudgeten för 2007.

Bakgrund
Om- och tillbyggnad av Kräklingbo skola har varit aktuell sedan 2001.
Investeringen ingår som en del i en ny skolorganisation som omfattar både
nedläggning och sammanslagning av skolor p g a vikande elevantal. Enligt
planerna skall Östergarns skola (där det också finns renoveringsbehov) läggas
ned och eleverna flyttas till Kräklingbo skola höstterminen 2007. I översynen
av skolorganisationen ingår också förändrade upptagningsområden varför
planer finns att elever från andra skolenheter också kommer att placeras i
Kräklingbo skola framöver. Kräklingbo skola beräknas ha ca 70-75 elever efter
om- och tillbyggnad (idag 34 elever, i Östergarn skola finns f n 39 elever).
Tekniska förvaltningen har på barn- och utbildningsförvaltningens begäran
utrett ett antal möjliga frågor och alternativ till planerad om- och tillbyggnad:
1. Hur mycket PU och OVK (obligatorisk ventilationskontroll) planeras
avsättas för 2007 (utöver det som är avsatt 2006) – Totalt finns medel för
PU med 6 000 tkr.
2. Dockning av paviljong istället för nybyggd del – Lägre byggkostnad med ca
2 000 tkr. Förhyrning ytterligare 7 000 tkr lägre men ökad hyreskostnad
med ca 300 tkr per år.
3. Fristående paviljong – Kostar ca 7 000 tkr att uppföra.

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Postgiro

SE-621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

+46 (0) 498-26 90 00
+46 (0) 498-21 55 20

www.gotland.se
gotlands.kommun@gotland.se

339-8328

18 97 50-3

2(2)

4. Hyra eller köpa ovan nämnda paviljonger – Se punkt 2 och 3.
5. Uppföra helt ny skola, kostnad – Ca 34 000 tkr.
6. Vad kan byggas för de 15 500 tkr som finns avsatta – inget besked då detta
inte var med som en fråga i upphandlingen.
7. Skjuta PU och OVK i vissa delar på framtiden – Se nedan.
8. Diverse förändringar, borttag och förskjutning i tid inom projektet –
Förändringar leder till att ett nytt underlag måste tas fram och en ny
upphandling genomföras. Detta ger en tidsförskjutning med 6-12 månader
samt en merkostnad med ca 300 tkr för omprojektering. Bl a finns förslag
ett ta bort ett klassrum vilket leder till att undervisning i träslöjd får
genomföras i Roma eller Dalhems skola, förslaget ger 500 tkr lägre
byggkostnad.

Ledningskontorets bedömning
Ledningskontoret anser att när det är fråga om en så pass stor utgiftsökning så
bör förutsättningarna omprövas, ursprunglig planering av om- och tillbyggnad
är gjord 2001 och behoven kan ha ändrats. Om behov finns att ha skolan kvar
ur ett framtidsperspektiv bör ärendet återremitteras till tekniska förvaltningen
för utredning av mer realistiska och kostnadseffektiva alternativ. Detta får till
följd att nedläggning av Östergarn skola försenas.
Vad gäller fördelning av investeringsmedel kontra medel för PU bör tekniska
förvaltningens bedömning gälla. Det finns 6 000 tkr avsatt vilket täcker de
åtgärder som bedöms vara av underhållskaraktär.

Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Tilläggsanslag för fördyring med 9 300 tkr vid om- och tillbyggnad av
Kräklingbo skola beviljas inte. Ärendet bör återremitteras till tekniska nämnden
för utredning av mer realistiska och kostnadseffektiva alternativ.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

2005-12-14

BUN § 126
Ökade investeringskostnader, Kräklingbo skola
Dnr 2002/009-29

Planerings- och försörjningschef Freddy Sirland anför i skrivelse 2005-11-21 bl a
följande:
…

Efter genomförd upphandling av om och tillbyggnaden av Kräklingbo skola har
kostnaden för projektet ökat från 15 500 tkr med 9 300 tkr till 24 800 tkr. Under
förprojekteringen som pågått under fem år har återkommande
kostnadsredovisningar presenterats i samband med den årliga budgetberedningen.
Inför årets budgetberedning 2006 med flerårsplan redovisade TF en
kostnadsberäkning på totalt 16 070 tkr fördelat i BUN:s investering i
verksamhetsanpassning med 2 500 tkr för 2005 och 7 500 tkr för 2006 samt TN:s
kostnad för PU/OVK med 6 070 tkr. Efter förnyad kostnadsberäkning inför
upphandlingen redovisade TF att man endast hade möjlighet att avsätta 5 500 tkr i
PU/OVK. Den nya kostnadsberäkningen uppskattades till totalt 21 000 tkr för om
och tillbyggnaden.
Så här långt är investeringsmedel med 10 000 tkr för verksamhetsanpassning samt 5
500 tkr för PU/OVK framtaget för projektet. Efter upphandling har kostnaden ökat
med 9 300 tkr. En ny fördelning av kostnaderna för verksamhetsanpassningen
(BUN) och PU/OVK (TF) bör därför genomföras. Det är rimligt att anta att
kostnaden för PU/OVK ökat på samma sätt som kostnaderna för hela projektet har
ökat. Kostnadsökningen kan därmed inte bara omfatta åtgärder för
verksamhetsanpassning. Kostnadsuppskattningen för PU/OVK grundar sig på ett
underlag från 2002. Med en ny fördelning mellan investering i
verksamhetsanpassning och kostnader för PU/OVK blir det möjligt att bestämma
vilken summa som skall vara hyresgrundande när projektet är avslutat.
Om och tillbyggnaden av Kräklingbo skola har varit aktuell sedan 2001. Enligt
planeringen skall Östergarns skola upphöra och upptagningsområdets elever
samlas i Kräklingbo skola. Det är av största vikt att föreslagen om och tillbyggnad
kan genomföras så att skolan kan tas i drift från och med augusti 2007.
Ombyggnadstiden beräknas omfatta vt. 06 – vt. 07. Evakueringen under projektets
genomförande är planerad till Östergarns skola samt Östergarn församlingshem,
Kräklingbo församlingshem och IK Östergarns klubblokaler.

Arbetsutskottet beslöt 2005-11-29 ge förvaltningen i uppdrag att förhandla med
Tekniska förvaltningen om PU medel för 2007 kan avsättas för PU/OVK åtgärder
i Kräklingbo skola, att beräkna och lämna förslag för begäran om tilläggsanslag,
att göra en driftskostnadsanalys, samt att tillsammans med Tekniska förvaltningen
beräkna och konsekvensbeskriva alternativa lösningar för Kräklingbo skola
(forts)

1 (2)

GOTLANDS KOMMUN
Barn- och utbildningsnämnden

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Sammanträdesdatum

2005-12-14

BUN § 126
Ökade investeringskostnader, Kräklingbo skola
Dnr 2002/009-29

(forts)

Avdelningschef Roger Möller,TF, anför i skrivelse 2005-12-08 bl a följande:
…
TF har ingen möjlighet att avsätta ytterligare PU medel 2007 utöver den summa som
år 2002 beräknades till 5 500 tkr. En uppräkning på grund av höjt kostnadsläge med
ytterligare ca 500 tkr kan göras. Det innebär att TF kan avsätta ca 6 000 tkr för PU i
projektet. Pengarna kan endast användas till PU-åtgärder.
Genomförd upphandling ger en totalkostnad om 24 800 tkr. Totalkostnaden kan
uppskattningsvis delas upp i mindre delar.
Tillbyggnad om 360 m2

8,9 mkr

Myndighetsanpassning avbyggnad A och B

5,1 mkr

Underhållsåtgärder

5,5 mkr

Markarbeten lekplats

1,5 mkr

Verksamhetsanpassning/arbetsmiljö byggnad A och B

3,8 mkr

Summa 24,8 mkr

Vidare anförs:
…”Om projektet förändras i förhållande till genomförd upphandling måste nytt
underlag tas fram och ny upphandling genomföras. Det innebär en förskjutning i tiden
med 6-12 månader och en merkostnad med ca 300 tkr för omprojektering och
upphandling samt en trolig fördyring på grund av kostnadsökningar eftersom
byggstarten blir förskjuten.”

Barn- och utbildningsnämndens beslut
1. BUN föreslår kommunstyrelsen att anslå ytterligare 9,3 mkr för om- och
tillbyggnad av Kräklingbo skola enligt samma fördelning mellan PU och
verksamhetsanpassning/investeringsmedel (hyresgrundande) som i den
ursprungliga kostnadsberäkningen.
2. Lokalkostnadsökningen skall beaktas i budget 2007 och flerårsplan 2007-11.

2 (2)
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2006-03-20

Taxa för upplåtelse av allmän plats; ändring
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-02-23, § 26

•

Ledningskontoret 2006-01-18

•

Tekniska nämnden 2005-11-23, § 279

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-02-23
2006-01-31

Ks § 26
Au § 21

Taxa för upplåtelse av offentlig plats
KS2005/0514-20
- Tekniska nämnden 2005-11-23, § 279
- Ledningskontoret 2006-01-18

Tekniska nämnden har framlagt förslag till ny taxa för upplåtelse av allmän plats
(”Torghandelstaxa”) som ska gälla fr.o.m. sommaren 2006 (1 juni). Ledningskontoret, som medverkat i beredningen, föreslår att förslaget tillstyrks.
Avgifterna, som har indexuppräknats och beloppen avrundats, innebär måttliga
höjningar. Några nya ändamål där allmän plats upplåts föreslås avgiftsbeläggas,
bl.a. restaurangtält (med eller utan) alkoholservering, reklam, marknader, samt
kommersiella evenemang av olika art. När det gäller taxans konstruktion föreslås
kravet på årlig indexuppräkning slopas och tekniska nämnden bemyndigas att
besluta om avgift för upplåtelse som inte reglerats i taxan. Medgivandet till
tekniska nämnden att ”göra avsteg från taxan” i de fall där särskilda skäl föreligger
har formulerats utförligare än i gällande taxa. Avgiften för den mindre fasta
försäljningsplatsen (1,5 kvm) har gjorts tillämplig i hela kommunen.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Med de av ledningskontoret föreslagna ändringarna fastställs tekniska nämndens förslag till ny taxa för upplåtelse av allmän plats att gälla fr.o.m. 1 april
2006.

2006-01-18

Dnr KS 2005/0514-20

Ledningskontoret
Jan Olsson

Kommunstyrelsen

Ändring av taxa för upplåtelse av offentlig plats
Tekniska nämnden har i beslut 2005-11-23 lämnat förslag till revidering av taxan
för upplåtelse av offentlig plats. Bestämmelsen att nämnden ska indexuppräkna
taxans avgifter har tagits bort då man anser att taxebeloppen kan ses över
samtidigt som behov uppkommer av andra taxeförändringar.
I övrigt innehåller revideringen att taxebeloppen justerats efter gällande index och
att taxegrupperna anpassats efter dagens behov. Särskilt gäller det för upplåtelse
av mark för offentliga tillställningar där nya avgifter införts vilka varierar i storlek
beroende på ianspråktagen yta och upplåtelsens ändamål. Dessutom har avgiften
för upplåtelse av särskilda fasta försäljningsplatser om 1,5 m2 gjorts generellt
tillämplig i hela kommunen.
Tidigare bemyndigande för tekniska nämnden att i särskilda enskilda fall justera
taxeavgiften har textmässigt justerats samt att nämnden nu också bemyndigas att
själv besluta om upplåtelseavgift för sådan offentlig plats som inte finns reglerad i
taxan.
Förändringarna föreslås gälla från och med sommaren 2006.
Tekniska förvaltningen har samrått med kommunjuristen under ärendets
handläggning.
Ledningskontoret tillstyrker den av tekniska nämnden föreslagna förändringen.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
Den av tekniska nämnden föreslagna revideringen av ”Taxan för upplåtelse av
offentlig plats inom Gotlands kommun” skall fastställas enligt bilaga.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör
Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

0498-26 90 00 (växel)
0498-21 55 20 (telefax)

www.gotland.se
gotlands.kommun@gotland.se

339-8328

18 97 50-3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2005-11-23
Dnr TN 2005/2108 31

TN § 279 Förslag till taxa – allmän platsmark
Tekniska förvaltningen 2005-11-01
Au § 237

Tekniska förvaltningen fick enligt TN §185/2005 i uppdrag att se över
taxan för upplåtelse av allmän plats.
Som underlag till förslaget har nu gällande taxa varit. Angivna avgifter är
indexuppräknade i enlighet med den gällande taxan och sedan avjämnade
uppåt till jämna belopp. Det innebär att en viss mindre höjning föreslås i
förhållande till dagens taxa. Förslaget till taxa har även kompletterats med
några nya poster, några har tagits bort och har utarbetats i samråd med
ledningskontoret. Avgifterna föreslås gälla från och med sommaren 2006.
Den årsvisa indexuppräkningen som finns i gällande taxa föreslås tas bort,
taxan kan istället ändras när behov uppstår.
Efter erfarenhet vet förvaltningen att taxan ändras då och då eftersom nya
poster kommer till och då kan hela taxan justeras vid de tillfällena istället
för att indexuppräkna.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden för
beslut i kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
•

Att anta tekniska förvaltningens reviderade förslag till taxa för upplåtelse av
allmän plats att gälla från och med sommarsäsongen 2006.
_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.
_____
Protokollsutdrag:
TF gatu- och markavd
Kommunstyrelsen/KF + handl

Justerare

Utdragsbestyrkare

2005-11-01

Tekniska förvaltningen
Anita Carlsson
Ingenjör

1(1)

Tekniska nämnden
i Gotlands kommun

Taxa för upplåtelse av allmän plats.
Tekniska förvaltningen fick enligt TN §185/2005 i uppdrag att se över taxan för
upplåtelse av allmän plats.
Som underlag till förslaget har nu gällande taxa varit. Angivna avgifter är
indexuppräknade i enlighet med den gällande taxan och sedan avjämnade uppåt
till jämna belopp. Det innebär att en viss mindre höjning föreslås i förhållande
till dagens taxa. Förslaget till taxa har även kompletterats med några ny poster
och några har tagits bort och har utarbetats i samråd med ledningskontoret.
Avgifterna föreslås gälla från och med sommaren 2006.
Den årsvisa indexuppräkningen som finns i gällande taxa föreslås tas bort, taxan
kan istället ändras när behov uppstår.
Efter erfarenhet vet vi att taxan ändras då och då eftersom nya poster kommer till
och då kan hela taxan justeras vid de tillfällena istället för att indexuppräkna.
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden föreslå fullmäktige
besluta:
Att

anta tekniska förvaltningen reviderade förslag till taxa för
upplåtelse av allmän plats att gälla från och med
sommarsäsongen 2006

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Per Lindskog
Teknisk direktör

Göran Lindström
Avdelningschef

Bilaga: Taxa för upplåtelse av allmän plats

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

0498-26 90 00 (växel)
0498-21 55 20 (telefax)

www.gotland.se
gotlands.kommun@gotland.se

339-8328

18 97 50-3

Förslag till ny taxa 2005-11-03
Nya poster och avgifter är angivna med fet text, övriga avgifter är avrundade något uppåt.
TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS (torghandelstaxa)
UPPLÅTELSEÄNDAMÅL

AVGIFT

ANMÄRKNING

1. FÖRSÄLJNINGSPLATSER, KIOSKER, SERVERINGAR M.M.
Stora Torget och Hamnplan i Visby
Torgplats för försäljning av enbart
700kr/år
jordbruks- och trädgårdsalster, mindre 60 kr/dag
skogsalster och färsk fisk, per ruta om ca
6 m2

Fast saluplats
Tillfällig saluplats

Torgplats för övriga produkter perioden 5 500 kr/år
15 juni - 15 augusti,
300 kr/dag
övrig tid
150 kr/dag

Fast saluplats
Tillfällig saluplats

Fast försäljningsplats ca 1,5 m2

Sommarsäsong* 1/6-31/8
Vintersäsong* 1/9-31/5

10 800 kr/säsong
110 kr/dag

* eller del av

Vintersäsong tillfällig plats

Försäljningsplatserna i Fårösund,
Hemse, Klintehamn och Slite
Torgplats för försäljning av enbart
350 kr/år
jordbruks- och trädgårdsalster, mindre 60 kr/dag
skogsalster och färsk fisk, per ruta om ca
6 m2

Fast saluplats
Tillfällig saluplats

Torgplats för övriga produkter perioden 2 600 kr/år
15 juni - 15 augusti,
150 kr/dag
övrig tid
60 kr/dag

Fast saluplats
Tillfällig saluplats

UPPLÅTELSEÄNDAMÅL

AvgiftsklassI AvgiftsklassII ANMÄRKNING

Försäljningskiosker för korv
och glass, konfektyrer m.m.

59 100 kr/år 26 300 kr/år
14 800 kr/mån 6 600 kr/mån Avser påbörjad månad
1 100 kr/dag 550 kr/dag

Dagavgift endast vid
särskilda arrangemang

UPPLÅTELSEÄNDAMÅL

AvgiftsklassI AvgiftsklassII ANMÄRKNING

Uteservering med tillståndspliktig
alkoholservering enligt
alkohollagen

800 kr/m2 400 kr/m2

Avgifter uttas för hel
tidsperiod från lördag
vecka 17 t.o.m. vecka 39

32 kr/m2 16 kr/m2

Avgift uttas övrig tid av
året och per påbörjad
vecka

460 kr/m2

Avgifter uttas för hel
tidsperiod från lördag
vecka 17 t.o.m. vecka 39

Uteservering utan tillståndspliktig
Alkoholservering

16 kr/m2

Skyltvaror utanför egen butik

230 kr/m2

8 kr/m2

800 kr/m2

32 kr/m2

400 kr/m2

16 kr/m2

Restaurangtält med tillståndspliktig alkoholservering
enligt alkohollagen.

5000 kr/dag

Restaurangtält utan alkoholservering.

1100 kr/dag

Restaurangtält till slutet sällskap.

1100 kr/dag

Lotterier av ideell natur

0 kr

Uppställning av hyrcyklar
eller hyrbilar e.t.c.

280kr/m2 och säsong

Skolklassers försäljning

0 kr

Bokbord

0 kr

Avgift uttas övrig tid av
året och per påbörjad
vecka
Avgifter uttas för hel
tidsperiod från lördag
vecka 17 t.o.m. vecka 39
Avgift uttas övrig tid av
året och per påbörjad
vecka

Tillstånd ges endast till
religiösa, politiska och
ideella föreningar

UPPLÅTELSEÄNDAMÅL

AVGIFT

ANMÄRKNING

2. REKLAM, MARKNADSFÖRING OCH SKYLTAR
Affischpelare, byggskyltar,
och banderoller.

550 kr/m2/år 220 kr/m2/mån
Där annat avtal inte finns.
Minsta avgift 500 kr.

Marknadsföring i kommersiellt
syfte.

2000 kr/dag

3. ALLMÄNNA SAMMANKOMSTER, OFFENTLIGA TILLSTÄLLNINGAR, SPORT
OCH IDROTT
Marknad

1100 kr/dag

Cirkus och tivoli

1 100 kr/dag

Mötestält

0 kr

Information till samhällsnytta

0 kr

Inträdesbelagt eller kommersiellt
arrangemang yta minst 2000 m2

40 000 kr

Inträdesbelagt eller kommersiellt
10 000 kr
arrangemang yta mindre än 2000 m2
Inträdesfritt eller ideellt
arrangemang yta minst 2000 m2

1100 kr/dag

Inträdesfritt eller ideellt
0 kr
arrangemang yta mindre än 2000 m2

UPPLÅTELSEÄNDAMÅL

AVGIFT

ANMÄRKNING

Byggnadsställning

100 kr/v

Minsta avgift 500 kr/år

Bod/container

50 kr/v

“

Upplag

2 kr/m2/v

”

Trappor

2 kr/m2/v

”

Handikappramp, tillfällig

0 kr

Övrigt

5 kr/m2/v

4. BYGGETABLERINGAR

”

5. BYGGNADER
Byggnader där inte annat
avtal finns

5 kr/m2/v

Minsta avgift 500 kr/år

Avgiftsklass I (särskilt gott läge) omfattar Visby innerstad, inre delarna av Visby hamn
(förlängningen av ringmuren mot havet samt Östercentrum.
Avgiftsklass II (normalt läge) omfattar övriga platser inom Gotlands kommun.
Tekniska nämnden bemyndigas att, i fall då avgift beräknad enligt ovan nämnda
bestämmelser, i visst ärende, ej kan anses skäligt med hänsyn till ändamålet med upplåtelsen,
nyttjarens fördel, kommunens kostnader med anledning av upplåtelsen och övriga
omständigheter, besluta om sådan höjning eller sänkning av avgiftens storlek som påkallas av
föreliggande förhållanden. Bemyndigandet omfattar också rätt att besluta om avgift för sådan
upplåtelse av offentlig plats som ej reglerats i ovanstående bestämmelser.
Tekniska förvaltningen äger rätt att ta ut förskottsbetalning.

Gällande taxa 2005 inklusive index.
TAXA FÖR UPPLÅTELSE AV OFFENTLIG PLATS (torghandelstaxa)
Antagen av kommunfullmäktige 1995-04-24. Ändrad 1997-04-28, 2001-04-23, 2001-09-10,
2005-04-25.
1. FÖRSÄLJNINGSPLATSER, KIOSKER, SERVERINGAR M.M.
UPPLÅTELSEÄNDAMÅL
AVGIFT
ANMÄRKNING

Stora Torget och Hamnplan i Visby
Torgplats för försäljning av enbart
656kr/år
jordbruks- och trädgårdsalster, mindre 54 kr/dag
skogsalster och färsk fisk, per ruta om ca
6 m2

Fast saluplats
Tillfällig saluplats

Torgplats för övriga produkter perioden 5 031 kr/år
15 juni - 15 augusti,
273 kr/dag
övrig tid
109 kr/dag

Fast saluplats
Tillfällig saluplats

Fast försäljningsplats ca 1,5 m2
på Donnersplats, Hamnplan och
Österväg

10 700 kr/säsong

Sommarsäsong* 1/6-31/8
Vintersäsong* 1/9-31/5

107 kr/dag

Vintersäsong tillfällig plats

* eller del av

Försäljningsplatserna i Fårösund,
Hemse, Klintehamn och Slite
Torgplats för försäljning av enbart
328 kr/år
jordbruks- och trädgårdsalster, mindre 54 kr/dag
skogsalster och färsk fisk, per ruta om ca
6 m2

Fast saluplats
Tillfällig saluplats

Torgplats för övriga produkter perioden 2 515 kr/år
15 juni - 15 augusti,
109 kr/dag
övrig tid
54 kr/dag

Fast saluplats
Tillfällig saluplats

Gällande taxa 2005 inklusive index.
UPPLÅTELSEÄNDAMÅL

Avgiftsklass IAvgiftsklass II ANMÄRKNING

Försäljningskiosker för korv
och glass, konfektyrer m.m.

59 065 kr/år 26 251 kr/år

Uteservering med tillståndspliktig
alkoholservering enligt
alkohollagen

Uteservering utan tillståndspliktig
Alkoholservering

Öltält eller liknande

Skyltvaror utanför egen butik

14 766 kr/mån 6 562 kr/mån Avser påbörjad månad
1 093 kr/dag 546 kr/dag

Dagavgift endast vid
särskilda arrangemang

793 kr/m2 397 kr/m2

Avgifter uttas för hel
tidsperiod från lördag
vecka 17 t.o.m. vecka 39

32 kr/m2

Avgift uttas övrig tid av
året och per påbörjad
vecka

16 kr/m2

452 kr/m2

226 kr/m2

Avgifter uttas för hel
tidsperiod från lördag
vecka 17 t.o.m. vecka 39

16 kr/m2 8 kr/m2

Avgift uttas övrig tid av
året och per påbörjad
vecka

13 kr/m2 och
dag

6 kr/m2 och dag

Minsta avgift
2.000 kr

Minsta avgift
1.000 kr

793 kr/m2

32 kr/m2

397 kr/m2

16 kr/m2

Avgifter uttas för hel
tidsperiod från lördag
vecka 17 t.o.m. vecka 39
Avgift uttas övrig tid av
året och per påbörjad
vecka

Gällande taxa 2005 inklusive index.
UPPLÅTELSEÄNDAMÅL

AVGIFT

ANMÄRKNING

Julgranar och gravdekorationer

5 kr/m2 och dag

Minsta avgift 200 kr

Lotterier av ideell natur

218 kr/tillfälle

Skoputsning, uppställning av hyrcyklar 273 kr/m2 och säsong
m.m.

Minsta avgift 500 kr

Skolklassers försäljning

Ingen avgift

Bokbord

Ingen avgift

Tillstånd ges endast till
religiösa, politiska och
ideella föreningar

546 kr/m2 och år

Avser affischyta

218 kr/m2 och månad

Minsta avgift 200 kr
Där ej annat avtal finns
Tillstånd ges endast för icke
kommersiell reklam

2. REKLAM, SKYLTAR
Affischpelare, byggskyltar och andra
reklamplatser
Banderoller

Ingen avgift

Gällande taxa 2005 inklusive index.
3. ALLMÄNNA SAMMANKOMSTER, OFFENTLIGA TILLSTÄLLNINGAR, SPORT
OCH IDROTT
UPPLÅTELSEÄNDAMÅL

AVGIFT

Marknader

1 093 kr

ANMÄRKNING

Hemse och Slite marknader samt övriga 1 093 kr
Tätorter
Cirkus och tivoli

1 093 kr/dag

Mötestält

218 kr/säsong

4. BYGGETABLERINGAR
Ställningar, bodar, container, upplag,
tillfälliga byggnader och därmed
jämförligt

Annat ändamål under rubriken

328 kr + 2 kr/m2/vecka

Högtrafikområde
> 500 fordon/dygn

328 kr + 1kr/m2/vecka

Lågtrafikområde
< 500 fordon/dygn

Ingen avgift

Del av vecka

328 kr + 1kr/m2/vecka

5. BYGGNADER
Telefonkiosker

546 kr/år

Ingen reklam

Nätstationer, byggnader m.m. där ej
annat avtal finns

2 187 kr/år

Avgiftsklass I

1 093kr/år

Avgiftsklass II

Gällande taxa 2005 inklusive index.
6. DIVERSE ÄNDAMÅL
UPPLÅTELSEÄNDAMÅL

AVGIFT

ANMÄRKNING

Markområden för tillfarter, trappor,
handikappramper m.m.

328 kr + 2 kr/m2/vecka

Högtrafikområde
> 500 fordon/dygn

328 kr + 1kr/m2/vecka

Lågtrafikområde
< 500 fordon/dygn

Avgiftsklass I (särskilt gott läge) omfattar Visby innerstad, inre delarna av Visby hamn
(förlängningen av ringmuren mot havet samt Östercentrum.
Avgiftsklass II (normalt läge) omfattar övriga platser inom Gotlands kommun.
Avgiftsbeloppen i denna taxa regleras efter Statistiska centralbyråns (SCB) konsumentprisindex
med 1980 som basår. Indexregleringen sker per den 1 januari varje år från och med 1996.
Avgifterna justeras då med samma procentsats som indextalet för den senaste oktobermånaden
förändrats i förhållande till basindex.
Tekniska nämnden får bemyndigande att i de fall då särskilda skäl föreligger göra avsteg från
taxan.
Tekniska förvaltningen äger rätt att ta ut förskottsbetalning.

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 6

2006-03-20

Ändring av färdtjänstbestämmelser, sjukresebestämmelser och taxor för all kollektivtrafik
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-02-23 , § 48

•

Ledningskontoret 2006-02-06

•

Tekniska nämnden 2005-11-23, § 280

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-02-23
2006-02-14

Ks § 48
Au § 46

Ändring av färdtjänstbestämmelser, sjukresebestämmelser och taxor
kollektivtrafik
KS2005/0523-83
- Tekniska nämnden 2005-11-23, § 280
- Ledningskontoret 2006-02-06

Tekniska nämnden har föreslagit att färdtjänstbestämmelserna (antagna 2001-1126) ska ändras för att medge följande: Sammanboende som båda är färdtjänstberättigade ska kunna vara ledsagare åt varandra, innebärande att endast en avgift
erläggs. Om den avtalade tiden för hämtning försenas med mer än 20 minuter ska
den färdtjänstberättigade kompenseras (resegaranti); kompensationen föreslås
motsvara egenavgiften vid valfri resa (färdtjänst eller sjukresa) och lämnas i form
av resecheck. Färdtjänstberättigade barn och ungdomar befrias från att erlägga
egenavgift för resor under skolåret – från höstterminens början till vårterminens
slut. Befrielsen gäller t.o.m. vårterminens slut det år personen fyllt 20 år.
Kostnaden för garantin beräknas ligga i storleksordningen 66 000 kr. Kostnaden
för avgiftsbefrielsen låter sig inte preciseras men anses ligga mellan 200 000 kr och
1,3 mnkr.
Ledningskontoret tillstyrker framställningen i sak under förutsättning att de ökade
kostnaderna täcks inom anslagsramen. Kontoret har också framlagt förslag till hur
berörda bestämmelser slutligt ska avfattas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Tekniska nämndens förslag bifalls. Färdtjänstbestämmelser för Gotlands
kommun, Sjukresebestämmelser för Gotlands kommun och Taxor för resor i all
kollektivtrafik inkl. färdtjänst- och sjukresor ändras på av ledningskontoret
föreslaget sätt.

2006-02-06

1(2)

Dnr KS2005/0523-83r

Ledningskontoret
Jan Olsson

Kommunstyrelsen

Förbättringar inom färdtjänst och sjukresor
Tekniska nämnden har 2005-11-23 beslutat att föreslå förbättringar i kommunens
bestämmelser för färdtjänstresor respektive sjukresor. För färdtjänstens del innebär
det att make/maka, sambo eller annan person i samma hushåll som innehar
färdtjänsttillstånd får medfölja som ledsagare åt varandra samt att barn och ungdomar
under 20 år under skolåret reser avgiftsfritt i färdtjänsten. För både färdtjänsten och
sjukresor föreslås att en resegaranti införs. Denna innebär att vid försenad avhämtning
med mer än 20 minuter så erhåller resenären en resecheck som kan användas för
betalning av resenärens egenavgift vid valfri färdtjänst- resp. sjukresa.
Dessa förbättringar för resenärerna kommer att öka kommunens kostnader men
det exakta beloppet är svårt att uppskatta. De försök till uppskattning som gjorts
av tekniska förvaltningen handlar om ca 200 000 kronor per år.
Ledningskontoret anser att tekniska nämnden såsom verksamhetsansvarig nämnd
har bäst förutsättningar att bedöma relevanta effekter av ändringarna utifrån de
prioriteringar som nämnden måste göra. Ledningskontoret har inget att invända
mot nämndens förslag såvida kostnadsökningarna täcks inom nämndens budget.
Eftersom avgiftens storlek för de olika reseslagen regleras genom en särskild
”Taxa för den kollektiva trafiken inkl. färdtjänst och sjukresetaxor” behöver
också ändring göras i denna taxa vad gäller avgiftsbefrielsen för ungdomars
färdtjänstresor.
Ändringarna i färdtjänst- respektive sjukresebestämmelserna bör utformas på sätt
som framgår av nedanstående lydelse.
Ledningskontorets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
Ny lydelse i ”Färdtjänstbestämmelser för Gotlands kommun”, punkt 3 under
rubriken Ledsagare (tillägg i kursiv understruken stil)
”Ledsagare
Efter individuell prövning kan rätt till ledsagare beviljas om funktionshindret medför att den
färdtjänstberättigade måste ha hjälp av annan person under resan eller till och från fordonet
utöver vad som ingår i förarens åtagande. Ledsagare beviljas inte om man endast behöver hjälp
på resmålet.
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Ledsagare ska resa samma sträcka som den färdtjänstberättigade. Den som beviljats färdtjänst
kan inte fungera som ledsagare åt annan färdtjänstberättigad såvida inte personerna bor i
samma hushåll. Ledsagaren reser utan avgift.
Assistent enligt LSS skall betraktas som ledsagare i färdtjänsten.”

Följande texttillägg görs i ”Färdtjänstbestämmelser för Gotlands kommun” (punkt
10, gamla punkt 10 blir punkt 11) och i ”Sjukresebestämmelser för Gotlands
kommun”, (punkt 7, gamla punkt 7 blir punkt 8 osv. i bestämmelserna)
Resegaranti vid försening
Resegaranti gäller när försening uppstår vid hämtning av kund. Om hämttiden försenas med
mera än 20 minuter från den utlovade tiden kan resegarantin betalas ut dock inte när
förseningen orsakats av kunden själv. Vid försening är det kundens ansvar att kontakta
beställningscentralen och begära ersättning i efterhand dvs. när resan är avslutad. Kundtjänst
utreder och beslutar om ersättning skall utgå. Försening bedöms utifrån den tid som registreras
vid beställningscentralen när kunden påbörjat sin resa. Kunden erhåller en resecheck som
berättigar till ersättning för egenavgift vid valfri färdtjänst- eller sjukresa. Resegarantin gäller
ej vid besvärliga väderförhållanden som vid blixthalka, när det faller stora mängder snö, vid
störningar i trafiken eller vid omständigheter som trafikhuvudmannen inte råder över.

Följande texttillägg görs i ”Färdtjänstbestämmelser för Gotlands kommun” (sist i
punkt 9) och i ”Taxa för den kollektiva trafiken inkl. färdtjänst och sjukresetaxor”
under rubriken ”Egenavgifter för färdtjänstresor”
”Avgiftsbefrielse. Obegränsat antal avgiftsfria färdtjänstresor på Gotland för barn och
ungdomar som är folkbokförda på Gotland. Avgiftsbefrielse gäller till och med vårterminens
slut det år man fyller 20 år. Avgiftsbefrielse gäller endast under skolåret, d v s från
höstterminens början till vårterminens slut.

Bo Dahllöf
regiondirektör
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FÄRDTJÄNSTBESTÄMMELSER
Antagna av kommunfullmäktige 2001-11-26. Gäller fr.o.m. 1 mars 2002

1. Vad är färdtjänst
Färdtjänst är en kompletterande transportform i det kollektiva transportsystemet
för personer som till följd av ett varaktigt funktionshinder har väsentliga
svårigheter att förflytta sig på egen hand eller med allmänna
kommunikationsmedel. Färdtjänsten skall underlätta för de funktionshindrade att
leva ett aktivt och självständigt liv genom att erbjuda effektiva och säkra
transporter. I och med att färdtjänst är en speciell form av kollektivtrafik betyder
det att färdtjänstresenären, liksom andra kollektivtrafikresenärer, får dela fordon
hela eller delar av resan.
Kommunens ansvar och skyldigheter som huvudman för färdtjänsten regleras i
lagen om färdtjänst 1997:736.
2. Rätt till färdtjänst
Färdtjänst kan endast anlitas av den som efter ansökan beviljats färdtjänsttillstånd.
För att beviljas sådant tillstånd krävs att man är folkbokförd i Gotlands kommun
och på grund av ett funktionshinder, vilket är bestående under minst sex månader,
har väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand eller att resa med allmänna
kommunikationsmedel.
Färdtjänst beviljas normalt för en viss tid av högst 2 år. Färdtjänst kan även
beviljas för vinterhalvåret. Vid beslut om färdtjänst beslutas föreskrifter och
villkor för att använda färdtjänsten. Läkarintyg kan krävas i vissa fall.
Barn som på grund av funktionshinder är förhindrad att göra resor på egen hand,
som jämnåriga normalt kan göra, kan beviljas färdtjänst.
Personer med väsentliga svårigheter att förflytta sig på egen hand men som
normalt använder egen bil kan beviljas färdtjänst för resor då fordonet inte kan
användas exempelvis på grund av reparation eller väglag.
3. Vem får resa tillsammans med den som har färdtjänst
Färdtjänstberättigade kan ta med ledsagare, egna barn och övriga medresenärer på
en färdtjänstresa enligt nedanstående regler. Antalet resenärer får inte vara fler än
som ryms i ett fordon och inte vara fler än vad detta fordon är avsett för.
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Ledsagare
Efter individuell prövning kan rätt till ledsagare beviljas om funktionshindret
medför att den färdtjänstberättigade måste ha hjälp av annan person under resan
eller till och från fordonet utöver vad som ingår i förarens åtagande. Ledsagare
beviljas inte om man endast behöver hjälp på resmålet.
Ledsagare ska resa samma sträcka som den färdtjänstberättigade. Den som
beviljats färdtjänst kan inte fungera som ledsagare åt annan färdtjänstberättigad.
Ledsagaren reser utan avgift.
Assistent enligt LSS skall betraktas som ledsagare i färdtjänsten.
Barn
Barn som hör till den färdtjänstberättigades familj får resa samma sträcka som den
färdtjänstberättigade. Åldersgräns och pris för barn är samma som i
kollektivtrafiken. Barn under 6 år åker gratis. Barn från 6 år till 30 juni det år då
han/hon fyller 16 år reser på barnbiljett.
Medresenärer
Medresenär är sällskap till den som har rätt till färdtjänst. Den
färdtjänstberättigade har rätt att ha med en (1) medresenär utöver ledsagaren.
Medresenären ska resa samma sträcka som den färdtjänstberättigade.
Medresenärer betalar samma avgift som den färdtjänstberättigade.
4. Vad är en färdtjänstresa
En färdtjänstresa är en del av kollektivtrafiken där resenären behöver hjälp eller
har särskilda behov för att kunna genomföra resan. Tillståndet för färdtjänst anger
vilken hjälp som den enskilde behöver för att genomföra en resa (T.ex. var man
hämtar den färdtjänstberättigade, inom vilket område som resor får göras och inte
får göras, om personen klarar byte under resan, krav på komfort och utrymme
under resan, individuella villkor såsom ensamåkare, allergiker etc.).
Med en resa menas att man åker från en adress till en annan adress utan uppehåll.
I färdtjänsten tillämpas samåkning. Färdtjänstresor med byte kan förekomma.
Uppehåll får inte göras under färdtjänstresor.
Val av fordon eller transportform för resan avgörs utifrån funktionshindrets art
och resenärens hjälpbehov vid varje restillfälle.
5. Hur många resor kan göras i färdtjänsten
Färdtjänsten gäller för obegränsat antal resor under hela dygnet. För arbetsresor
och utbildningsresor mellan bostaden och arbetsplatsen respektive
utbildningslokalerna kan ett periodkort (30-dagarskort) lösas och som gäller för en
tur och returresa per dag.
I de fall den färdtjänstberättigade reser i annan kommun än hemkommunen gäller
vistelsekommunens regler och egenavgifter.

2 (4)

6. Vilka resor får inte göras i färdtjänsten
Färdtjänst omfattar inte sjukresor, skolskjuts, värnpliktsresor eller andra
transporter som bekostas av det allmänna.
Färdtjänsten får ej användas för resor i tjänsten eller i yrkesutövning varken för
anställda eller egna företagare.
Resor som anordnas inom daglig verksamhet som drivs i allmän eller privat regi
får inte ske med färdtjänst.
Färdtjänst beviljas inte i normalfall om den enskilde har möjlighet att erhålla
ersättning för transport från t.ex. ansvarsförsäkring/trafikförsäkring. Om färdtjänst
ändå beviljas har kommunen möjlighet att kräva ersättning från försäkringsbolag.
Resenärer som är störande kan nekas färdtjänstresa. Förhållanden som är
relaterade till funktionshinder betraktas inte som störande.
7. Hur skall resan beställas
Kommunen anlitar en beställningscentral som har uppdrag att administrera
färdtjänstresorna och resor skall därför beställas hos den beställningscentral som
kommunen anvisar.
Resor inom Visby/Vibble skall förbeställas minst 30 minuter före önskad
hämtningstid. Resor på övriga Gotland skall beställas en timme före önskad
avresetid. Resor med specialfordon eller färdtjänstbuss skall beställas senast
dagen före resan.
Om ledsagare eller annan medresenär skall medfölja måste detta anges vid
beställningen.
Om beställd resa inte skall utnyttjas måste denna avbeställas. Om antalet
medföljande ändras skall även det meddelas till beställningscentralen.
8. När kan man resa med färdtjänst
Färdtjänstresor kan göras under hela dygnet men bygger på samma principer som
den allmänna kollektivtrafiken så långt det är möjligt. Det innebär att resorna kan
planeras enligt tidtabell.
Vid samordning kan restiden förlängas med högst 50 % jämfört med tiden för
direktresa. Förlängningen av resan skall ställas i proportion till vad en resa med
kollektivtrafiken skulle ta.
För färdtjänstresor har beställningscentralen rätt att förskjuta önskad avresetid till
de tider som gäller enligt färdtjänstens tidtabell.
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9. Avgifter
Kommunfullmäktige beslutar efter förslag från Tekniska nämnden vilken taxa
som skall gälla vid färdtjänstresa. Av kommunfullmäktiges beslut framgår taxan
för färdtjänstresenär och medresenär.
Egenavgiften för enkelbiljett är samma som för kollektivtrafiken plus ett tillägg.
Avgifterna framgår av bilaga ”Egenavgifter vid färdtjänstresor”. Om en resa sker
med byte betalas en egenavgift för hela resan.
Samtliga avgifter, förutom avgiften för periodkort, erläggs direkt efter genomförd
resa till föraren.
För ej avbeställd färdtjänstresa debiteras kunden en avgift som är lika med den
egenavgift som skulle erlagts om resan genomförts.
Särskild egenavgift gäller för arbets- och utbildningsresor. Avgiften avser en tur
och returresa per dag mellan bostaden och arbetsplatsen respektive
utbildningslokalerna. Avgiften för resor till arbete eller utbildning framgår av
bilaga ”Egenavgifter vid färdtjänstresor”.
Ledsagaren får resa samma sträcka som den färdtjänstberättigade utan avgift.
Ledsagare som medföljer färdtjänstberättigad på allmänna kollektivtrafiken reser
gratis.
Barn tillhörande den egna familjen får resa till samma regler och avgifter som i
den allmänna kollektivtrafiken.
Avgiften för medresenär i färdtjänst är samma som för den färdtjänstberättigade.
Avgifter på kollektivtrafiken
Alla färdtjänstberättigade betalar normal avgift på kollektivtrafiken, men har rätt
att ta med en (1) medresenär utan avgift.
10. Administrativa regler
Ansökan skall ske på särskild blankett och handläggningstiden beräknas till högst
4 veckor.
Beslut om färdtjänst fattas av den tjänsteman som Tekniska nämnden delegerat
uppgiften till.
När ansökan om färdtjänst beviljas får den färdtjänstberättigade ett tillståndsbevis
i form av ett färdtjänstkort. På kortet anges personuppgifter och villkor för
tillståndet. Kortet skall alltid uppvisas vid resa och legitimation skall uppvisas vid
anmodan.
Tillståndet kan omprövas eller återkallas om förutsättningarna förändrats.
Om det finns skäl att anta att färdtjänsttillstånd används i strid med beslut och
regler skall detta utredas. Tillstånd får återkallas eller ges en annan utformning om
tillståndshavaren gjort sig skyldig till allvarliga eller upprepade överträdelser av
de föreskrifter och villkor som gäller för färdtjänst.
Avsteg från färdtjänstbestämmelserna kan göras om synnerliga skäl föreligger.
De uppgifter om färdtjänstberättigade som behövs för att genomföra transporterna
får lämnas ut till beställningscentral och trafikutövare.
Beslut om färdtjänst, som går den sökande emot, får överklagas hos allmän
förvaltningsdomstol.
Bilaga Egenavgifter vid färdtjänstresor
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Bilaga 1 (1)

Egenavgifter vid färdtjänstresor
Egenavgiften för resor mellan kl. 05 och kl. 23 är lika med kollektivtrafikens
enkelbiljett för vuxna plus 15 kronor.
Mellan kl. 23 och kl. 05 är egenavgiften lika med kollektivtrafikens enkelbiljett
för vuxna plus 20 kronor.
En tur och returresa per dag mellan bostaden och arbetsplatsen respektive
utbildningslokalerna kan göras för arbets- och utbildningsresor till en avgift som
är lika som för periodkort (30-dagarskort) i kollektivtrafiken.
•
•
•
•
•
•
•

Färdtjänst dagtid är lika med vuxen enkelbiljett plus 15 kr.
Färdtjänst nattetid är lika med vuxen enkelbiljett plus 20 kr.
Färdtjänst arbetsresor är lika med 30 dagars periodkort i kollektivtrafiken .
Ledsagare reser gratis i färdtjänsten.
Medresenär i färdtjänst betalar samma som färdtjänstresenär.
Medresenär till färdtjänstberättigad som reser i linjetrafiken reser gratis.
Barn till färdtjänstberättigad som följer med i färdtjänst betalar samma avgifter
som i den allmänna kollektivtrafiken.

Enkelbiljett buss Färdtjänst
Avstånd km Vuxen buss
Färdtjänst
dag
Enkelbiljett
+15 kr
Tätort
12 kr
27 kr
0-4 km
12 kr
27 kr
5-7 km
14 kr
29 kr
8-11 km
17 kr
32 kr
12-15 km
21 kr
36 kr
16-19 km
27 kr
42 kr
20-23 km
31 kr
46 kr
24-27 km
35 kr
50 kr
28-31 km
39 kr
54 kr
32- 35 km
43 kr
58 kr
36-39 km
47 kr
62 kr
40-43 km
51 kr
66 kr
44-47 km
55 kr
70 kr
48-51 km
59 kr
74 kr
Över 51 km 59 kr
74 kr
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Färdtjänst
natt
Enkelbiljett
+20 kr
32 kr
32 kr
34 kr
37 kr
41 kr
47 kr
51 kr
55 kr
59 kr
63 kr
67 kr
71 kr
75 kr
79 kr
79 kr

Färdtjänst
arbetsresor

290 kr
290 kr
390 kr
390 kr
390 kr
390 kr
390 kr
590 kr
590 kr
590 kr
590 kr
590 kr
590 kr
590 kr
590 kr
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SJUKRESEBESTÄMMELSER

Antagna av kommunfullmäktige 2001-11-26. Gäller fr.o.m. 1 mars 2002
Sjukvårdshuvudmannen är enligt lag (1991:419) skyldig att utge ersättning för sjukresor för
alla personer som omfattas av lagen om allmän försäkring (AFL 1962:381) och är
folkbokförda inom Gotlands Kommun. Ersättning skall i vissa fall också lämnas till personer
som omfattas av internationella överenskommelser.
1. Sjukresor där reseersättning utgår
1.

I samband med öppen hälso- och sjukvård samt sjukhusvård i de fall vården
eller behandlingen getts på grund av sjukdom, skada eller förlossning.

2.

I samband med rådgivning för viss födelsekontrollerande verksamhet.

3.

Vid resor till och från läkare eller sjukhus som motiveras av en
undersökning för vissa läkarutlåtande m.m.

4.

I samband med tillhandahållande av hjälpmedel åt handikappade

5.

I samband med tandvård utförd av vårdgivare anställd av Gotlands
kommun eller till den allmänna försäkringen ansluten tandläkare.

6.

Vid besök som med anledning av sjukdom görs hos läkare inom
studerandeorganisationernas hälsovård.

7.

I samband med konvalescentvård som ges i konvalescenthem.

8.

Vid besök för sjukvårdande behandling som ges i omedelbart samband med
insats enligt lagen (1993:387) om stöd och service till vissa funktionshindrade

9.

Vid vård enligt lagen (1993:1651) om läkarvårdsersättning och vid
sjukgymnastik (1993:1652).

10. Vårdgivare med avtal med kommunen. (Resor till privat vårdgivare kan
dock vara undantagen enligt avtal med vårdgivaren).
11. I samband med fotvård till närmaste fotterapeut med avtal med Gotlands
kommun. Läkarremiss och fotvårdskupong skall finnas.
12. Resor för följeslagare i de fall då resenärens medicinska tillstånd motiverar
följeslagare eller om resenären är under 16 år. Läkarintyg kan krävas i efterhand
för att styrka att följeslagare behövts.
13. Resor med anledning av besök hos barn under 16 år som vårdas på sjukhus.
2. Resor som inte berättigar till sjukreseersättning
Resa till förebyggande vård eller företagshälsovård ersätts inte.
Permissions- eller överflyttningsresa ersätts inte.
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3. Hur skall sjukresa göras
Reseersättning lämnas för resa till närmaste vårdinrättning där erforderlig vård kan ges. Vid
återresa lämnas ersättning för resa till hemmet eller den plats där resan startade. Om man
väljer att åka till annan vårdgivare lämnas bara ersättning motsvarande kostanden för resa till
närmaste vårdgivare.
Planerade sjukresor ersätts normalt till/från hemadress.
Sjukresa skall alltid ske med billigaste färdsätt för att vara berättigad till ersättning,
vilket innebär resa med privat bil, buss i linjetrafik eller linjelagda sjukresor.
Resa med privatbil får göras utan särskild prövning. Även anslutningsresa till buss med
privatbil får ske utan särskild prövning.
De som har svårt att ta sig till busshållplats kan få åka taxi till lämplig
busshållplats för omstigning.
Resa med taxi ersätts endast om billigare färdsätt inte kunnat användas på grund av
patientens hälsotillstånd. Vid resa med taxi kan intyg från vårdgivaren begäras för att styrka
det medicinska behovet att resan måste utföras med taxi.
4. Besökstider
Det är resenären själv som har ansvaret för att man kommer på utsatt besökstid till
vårdinrättningen. Det är också resenären själv som skall ta ställning till om tiden man blivit
kallad till passar för att utnyttja billigaste färdsätt.
5. Resebeställning och planering
Kommunen anlitar en beställningscentral som har uppdrag att administrera sjukresor med
taxi och dessa resor skall därför beställas hos den beställningscentral som kommunen
anvisar. Om resenären på grund av hälsotillståndet bedömer att man måste resa hela eller
delar av sträckan med taxi måste kontakt ske med beställningscentralen senast klockan
17.00 dagen före resan.
Beställningscentralen bedömer om resan skall ske med taxi eller annat färdmedel. Vid
hemresa bedömer vårdinrättning och/eller beställningscentralen om resan skall ske med taxi
eller annat färdmedel.
Vid akut sjukdom får sjukresa beställas i beställningscentralen utan krav på
förbeställningstid.
Resorna kan vara samordnade och vissa resor ske enligt tidtabell. Resor kan också ske med
byte. Samordnade resor kan medföra längre resväg. Samordnade resor och de resor som sker
enligt tidtabell kan medföra väntetid innan resans start. För resenärer som av hälsoskäl
behöver taxi skall väntetiden högst uppgå till 1 timme.
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6. Ersättningsregler – Egenavgifter
Kommunfullmäktige beslutar efter förslag från Tekniska nämnden vilken taxa som skall
gälla vid sjukresor.
Resenär har rätt till ersättning för sina reskostnader utöver egenavgift som resenären
själv skall stå för enligt nedanstående principer:
Ersättningsbeloppen framgår av bilaga.
Buss eller sjukreseturer: Egenavgift är kollektivtrafikens lägsta enkelbiljettspris för vuxna.
Buss inklusive anslutningstaxi: Egenavgift är kollektivtrafikens enkelbiljettspris plus ett fast
belopp.
Buss inklusive anslutning med egen bil: Egenavgift för resan är kollektivtrafikens lägsta
enkelbiljett. För den del som körts med egen bil utgår fast belopp.
Privat bil: Vid resor med egen bil utgår milersättning som framgår av bilaga. Från
ersättningen frånräknas en egenavgift. Om patient som är berättigad till taxi blir hämtad med
privatbil utbetalas ersättning för hela körsträckan, dock högst vad motsvarande resa med taxi
skulle ha kostat.
Taxi/bårtaxi: Kostnad för taxitransporten ersätts och egenavgift motsvarande
kollektivtrafikens enkelbiljettaxa för vuxna plus ett fast belopp.
Följeslagare: Om resenärens medicinska tillstånd motiverar följeslagare eller om resenären
är under 16 år har man rätt till en följeslagare. Följeslagare till person som blivit inlagd på
sjukhus får ersättning även för hemresan. Motsvarande gäller framresan när patienten skrivs
ut. Alla följeslagare måste använda billigaste färdsätt vid fram- respektive återresa utan
patient. Läkarintyg kan krävas i efterhand för att styrka att följeslagare behövts. Ingen
egenavgift behöver betalas för följeslagare.
Ersättning för resor vid besök hos barn som vårdas på sjukhus: Ersättning utgår för
reskostnader till ett besök i veckan vid besök hos barn under 16 år som vårdas på sjukhus.
För besök av för tidigt födda barn utgår ersättning för ett besök per dag. Ersättning lämnas
endast för resor med buss eller egen bil och från ersättningen görs avdrag för egenavgift.
Reskostnader vid besök till barn ingår inte i eventuellt högkostnadsskydd. Reskostnader vid
besök hos för tidigt födda barn ingår dock reskostnaden i barnets högkostnadsskydd.
Högkostnadsskydd: Närhelst en resenär inom en tolvmånadersperiod kommit upp i
nivån för högkostnadsskydd skall under resterande del av tolvmånadersperioden full
ersättning utgå för resekostnaderna, utan avdrag av egenavgift. För sådan resenär utfärdas
personligt frikort.
7. Administrativa regler
Ersättning för reskostnader som understiger 50 kr utbetalas en gång per år. Rätt till
ersättning förfaller om inte begäran om ersättning framställts inom ett år från den tidpunkt
resan gjordes.
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Patient som är missnöjd med erhållen ersättning enligt detta reglemente kan få denna
omprövad av den enhet inom kommunen som svarar för utbetalning av densamma.
Om patienten inte är nöjd med detta beslut kan överprövning ske vid ansvarig nämnd för
sjukresor eller den nämnden delegerat beslutet till.

Sjukresor i samband med riks- och regionvård
8. Omfattning/remissregler
Om en patient, folkbokförd på Gotland, inte kan få den vård som behövs, inom Gotlands
kommuns sjukvård, remitteras patienten till sjukhus eller vårdinrättning i ett annat län för
specialistvård. I Gotlands kommun utövas remissrätten för sådan vård av verksamhetschefen
vid respektive klinik.
Läkarens remiss innebär att Gotlands kommun, Hälso- och sjukvårdsförvaltningen åtager sig
ett betalningsansvar gentemot annan vårdinrättning för patientens vård samt svarar för
patientens kostnader för resa. En remiss har en giltighetstid på ett år, om inte annat anges på
remissen.
9. Förmåner och ersättningar
Till patient som enligt remiss kallats till vårdinrättning utanför Gotlands kommun lämnas
ersättning för kostnader för resa från bostaden till vårdinrättningen med billigaste färdsätt
(normalt båtresa). Hänsyn tas till tiden för vårdbesöket och patientens tillstånd. I det fall
resan påbörjas från annan plats än folkbokföringsadressen lämnas ersättning för resa från
denna plats, om kostnaden inte överstiger reskostnaden från folkbokföringsadressen.
Reskostnaden ersätts normalt genom att biljetten bokas och tillhandahålls av lasarettets
reseenhet. Ersättning för övriga utlägg lämnas i efterskott mot uppvisande av styrkta
krav.
Om remissen är utfärdad efter patientens eget önskemål om att vårdas i annat län lämnas
ersättning för resa endast till närmaste vårdinrättning som kan ge nödvändig vård.
Anhörig och följeslagare
Om remitterad patient är under 16 år svarar Gotlands kommun, Hälso- och
sjukvårdsnämnden, även för en medföljande anhörigs eller annan följeslagares kostnader
enligt följande:
Resekostnad ersätts generellt för följeslagare till barn under 16 år. Utöver detta lämnas
ersättning för följeslagares kostnader för resa om patientens, oavsett ålder,tillstånd motiverar
att någon följer honom på resan. Övernattning på patienthotell för följeslagare ersätts om inte
följeslagare hinner hem samma dag. Ingen egenavgift debiteras följeslagare. Ersättning för
resa och logi lämnas även om besök av anhörig eller förälder ingått som en del i
behandlingen.
Om remitterad fyllt 16 år, lämnas inte någon ersättning för medföljande anhörigs resa och
logikostnader.

Författningssamling för Gotlands kommun
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Undantagsvis kan medverkan av anhörig även erfordras vid vården av vuxen patient.
Bedömningen av om sådant behov föreligger görs av den remitterande kliniken. I
förekommande fall ersätts kostnad för resa och logi av Gotlands kommun.
Om anhörigs medverkan erfordrats där patienten transporteras akut med helikopter ersätts
därvid resa med reguljärt färdmedel.
Permissioner
Patienter som beräknas ha vårdtid över 30 dagar har rätt till en kostnadsfri permissionsresa
om hälsostillståndet så medger. Ansökan om permissionsresa ska komma från det vårdande
sjukhuset. En extra resa per 30 dagar kan beviljas om patienten uppfyller något av följande
krav:
• Har hemmavarande barn under 16 år
• Är ensamstående förälder
• Har starka psykiska krav på miljöbyte
• Har läkarintyg som föreskriver permissionsresa
Permissionsresa kan utbytas mot en besöksresa av en anhörig till patienten om patienten ej
själv kan åka hem på grund av medicinska skäl.
När patienten är ett barn under 16 år medges en förälder en besöksresa per vecka.
Resekostnader ersätts normalt genom att biljetten bokas och tillhandahålls av lasarettets
reseenhet.
Övernattning
Patient har rätt till ersättning för sådana övernattningskostnader som föranletts av att vården
planerats så att övernattning inte kunnat undvikas. Full ersättning för logikostnader utgår om
övernattningen skett på patienthotell eller hotell som anvisats av Gotlands kommun.
I övriga fall ersätts övernattning med högst 150 kronor per natt.
Egenavgift sjukresor i samband med riks- och regionvård
Egenavgift för sjukresor och andra kostnader i samband med riks- och regionvård framgår av
bilaga.
10. Överprövning av beslut
Överprövning av reseenhetens beslut kan begäras genom hänvändelse till hälsooch
sjukvårdsförvaltningen. Beslut fattas av hälso- och sjukvårdsnämnden eller den nämnden
delegerat befogenhet till.

Författningssamling för Gotlands kommun
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Bilaga
Ersättningar och egenavgifter vid sjukresor
Lagstiftningen för sjukresor är en rätt att få ersättning för reskostnader i vissa fall. Från
ersättningen räknas en egenavgift.
Typ av resa

Ersättning

Egenavgift

Busslinje och sjukreseturer

Kostnad för
bussresa

Egenavgift är lika med12 kr
från 0-11 km. 20 kr över 12
över km.

Buss med anslutningstaxi:

Kostnad för
bussresa och
anslutning

Bussresa på minst 12 km inklusive
anslutning med privat bil .

Privat bil

Ersättning för
anslutning
privat bil
lämnas med fast
belopp. 50 kr
10 kr/mil

Egenavgift är
kollektivtrafikens
enkelbiljettspris plus ett fast
belopp. 15 kr.
Egenavgift är lika med lägsta
enkelbiljettpris för vuxna i
kollektivtrafiken.

Taxi/bårtaxi specialfordon:

Reskostnad

Egenavgift som
kollektivtrafikens
enkelbiljettaxa för vuxna plus
35 kronor. Dock lägst 50 kr.

Fastlandsresor. .

Reskostnad

Egenavgift som högsta avgift
för sjukresor med taxi

Högkostnadsskydd: Högsta kostnad
för egenavgifter under en 12
månadersperiod

40 kr

1800 kr
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Enkelbiljett buss

Sjukresa

Avstånd
km

Sjukresor
Taxi

Vuxen buss

Sjukresor
buss

Sjukresor
egen bil

Enkelbiljett
buss+35 kr
dock
lägst 50 kr

Sjukresa
egen bil
och
buss

Tätort

12 kr

50 kr

12 kr

0 kr

0 kr

0-4 km

12 kr

50 kr

12 kr

0 kr

0 kr

5-7 km

14 kr

50 kr

12 kr

0 kr

0 kr

8-11 km

17 kr

52 kr

12 kr

0 kr

0 kr

12-15
km
16-19
km
20-23
km
24-27
km
28-31
km
32- 35
km
36-39
km
40-43
km
44-47
km
48-51
km
Över 51
km

21 kr

56 kr

20 kr

0 kr

-38 kr

27 kr

62 kr

20 kr

0 kr

-38 kr

31 kr

66 kr

20 kr

0 kr

-38 kr

35 kr

70 kr

20 kr

0 kr

-38 kr

39 kr

74 kr

20 kr

0 kr

-38 kr

43 kr

74 kr

20 kr

0 kr

-38 kr

47 kr

74 kr

20 kr

0 kr

-38 kr

51 kr

74 kr

20 kr

-3 kr

-38 kr

55 kr

74 kr

20 kr

-7 kr

-38 kr

59 kr

74 kr

20 kr

-11 kr

-38 kr

59 kr

74 kr

20 kr

-15 kr
osv.

-38 kr
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TAXOR FÖR RESOR I ALL KOLLEKTIVTRAFIK INKL.
FÄRDTJÄNST- OCH SJUKRESETAXOR
Antagen av kommunfullmäktige 2001-11-26. Gäller fr.o.m. 1 mars 2002
Grundprincipen i utredningen har varit att delvis finansiera standardförbättringar
genom taxehöjningar och delvis genom ökade bidrag och rationaliseringar.
Ändringar av den föreslagna taxan medför därför även ändringar i den föreslagna
trafiken. Vidare är en grundprincip att alla avgifter beräknas utifrån
enkelbiljettspriset för vuxna. Varje ändring av enkelbiljettspriset påverkar därför
även avgifterna för färdtjänst och sjukresor.
Taxor i linjetrafiken
För allmänna kollektivtrafiken föreslås följande taxa:
•
•
•
•

Prislistan grundar sig på kollektivtrafikens enkelbiljett och övriga priser beräknas
utifrån enkelbiljettspriset och avrundas.
Pensionär och ungdom betalar 80 % av vuxen enkelbiljett.
Barn betalar 50 % av vuxen enkelbiljett.
Klippkort för 12 resor finns för vuxna, barn samt för ungdom och pensionär och är
lika med priset för 8 enkelbiljetter i varje kategori.

Enkelbiljett buss
Avstånd kmVuxen Pensionär/
ungdom
Tätort
12 kr
10 kr
0-4 km
12 kr
10 kr
5-7 km
14 kr
11 kr
8-11 km
17 kr
13 kr
12-15 km 21 kr
17 kr
16-19 km 27 kr
21 kr
20-23 km 31 kr
25 kr
24-27 km 35 kr
28 kr
28-31 km 39 kr
31 kr
32- 35 km 43 kr
34 kr
36-39 km 47 kr
37 kr
40-43 km 51 kr
40 kr
44-47 km 55 kr
44 kr
48-51 km 59 kr
47 kr
Över 51 km59 kr
47 kr

Barn
6 kr
6 kr
7 kr
9 kr
11 kr
14 kr
16 kr
18 kr
20 kr
22 kr
24 kr
26 kr
28 kr
30 kr
30 kr

12 resors biljett buss
Vuxen
Pensionär/
ungdom
96 kr
80 kr
96 kr
80 kr
112 kr
88 kr
136 kr
104 kr
168 kr
136 kr
216 kr
168 kr
248 kr
200 kr
280 kr
224 kr
312 kr
248 kr
344 kr
272 kr
376 kr
296 kr
408 kr
320 kr
440 kr
352 kr
472 kr
376 kr
480 kr
376 kr

Barn

Periodbiljett
Vuxen 30 dagar

48 kr
48 kr
56 kr
72 kr
88 kr
112 kr
128 kr
144 kr
160 kr
176 kr
192 kr
208 kr
224 kr
240 kr
240 kr

290 kr
290 kr
390 kr
390 kr
390 kr
390 kr
390 kr
590 kr
590 kr
590 kr
590 kr
590 kr
590 kr
590 kr
590 kr

Taxan ger lägre reskostnad per kilometer än driftskostanden för bilresor på alla
resor längre än 15 km. För månadsbiljett är reskostnaden lägre per kilometer än
för bilresor på alla resor som är längre än 5 km. För resor på periodkort är
reskostanden per kilometer trots höjningen fortfarande ca en tiondel av totalpriset
för att köra egen bil för de som reser längre än 40 km.
1 (3)

Egenavgifter vid färdtjänstresor
Egenavgiften för resor mellan kl. 05 och kl. 23 är lika med kollektivtrafikens
enkelbiljett för vuxna plus 15 kronor.
Mellan kl. 23 och kl. 05 är egenavgiften lika med kollektivtrafikens enkelbiljett
för vuxna plus 20 kronor.
En tur och returresa per dag mellan bostaden och arbetsplatsen respektive
utbildningslokalerna kan göras för arbets- och utbildningsresor till en avgift som
är lika som för periodkort (30-dagarskort) i kollektivtrafiken.
•
•
•
•
•
•
•

Färdtjänst dagtid är lika med vuxen enkelbiljett plus 15 kr.
Färdtjänst nattetid är lika med vuxen enkelbiljett plus 20 kr.
Färdtjänst arbetsresor är lika med 30 dagars periodkort i kollektivtrafiken .
Ledsagare reser gratis i färdtjänsten.
Medresenär i färdtjänst betalar samma som färdtjänstresenär.
Medresenär till färdtjänstberättigad som reser i linjetrafiken reser gratis.
Barn till färdtjänstberättigad som följer med i färdtjänst betalar samma avgifter
som i den allmänna kollektivtrafiken.

Enkelbiljett buss
Avstånd km Vuxen buss

Färdtjänst
Färdtjänst dag Färdtjänst natt

Tätort
0-4 km
5-7 km
8-11 km
12-15 km
16-19 km
20-23 km
24-27 km
28-31 km
32- 35 km
36-39 km
40-43 km
44-47 km
48-51 km
Över 51 km

Enkelbiljett +1
27 kr
27 kr
29 kr
32 kr
36 kr
42 kr
46 kr
50 kr
54 kr
58 kr
62 kr
66 kr
70 kr
74 kr
74 kr

12 kr
12 kr
14 kr
17 kr
21 kr
27 kr
31 kr
35 kr
39 kr
43 kr
47 kr
51 kr
55 kr
59 kr
59 kr

2 (3)

Enkelbiljett +20 kr
32 kr
32 kr
34 kr
37 kr
41 kr
47 kr
51 kr
55 kr
59 kr
63 kr
67 kr
71 kr
75 kr
79 kr
79 kr

Färdtjänst
arbetsresor
290 kr
290 kr
390 kr
390 kr
390 kr
390 kr
390 kr
590 kr
590 kr
590 kr
590 kr
590 kr
590 kr
590 kr
590 kr

Ersättningar och egenavgifter vid sjukresor
Lagstiftningen för sjukresor är en rätt att få ersättning för reskostnader i vissa fall.
Från ersättningen räknas en egenavgift
Typ av resa

Ersättning

Busslinje och sjukreseturer

Kostnad för bussre Egenavgift är lika med 12 kr
från 0-11 km. 20 kr över 12 km.

Buss med anslutningstaxi:

Kostnad för bussre Egenavgift är kollektivtrafikens
och anslutning
enkelbiljettspris plus ett fast belo
kr.

Bussresa på minst 12 km inklusive
anslutning med privat bil .

Ersättning för ansluEgenavgift är lika med lägsta
privat bil lämnas m enkelbiljettpris för vuxna i
fast belopp. 50 kr kollektivtrafiken.

Privat bil

10 kr/mil

40 kr

Taxi/bårtaxi specialfordon:

Reskostnad

Egenavgift som kollektivtrafiken
enkelbiljettaxa för vuxna plus 35
kronor. Dock lägst 50 kr.

Fastlandsresor. .

Reskostnad

Egenavgift som högsta avgift för
sjukresor med taxi

Högkostnadsskydd: Högsta kostnad fö
egenavgifter under en 12 månadersperi

Avstånd km

Enkelbiljett buss
Vuxen buss

Tätort
0-4 km
5-7 km
8-11 km
12-15 km
16-19 km
20-23 km
24-27 km
28-31 km
32- 35 km
36-39 km
40-43 km
44-47 km
48-51 km
Över 51 km

12 kr
12 kr
14 kr
17 kr
21 kr
27 kr
31 kr
35 kr
39 kr
43 kr
47 kr
51 kr
55 kr
59 kr
59 kr

Egenavgift

1800 kr

Sjukresa
Sjukresor Taxi
Sjukreso Sjukresor
Enkelbiljett buss buss
egen bil
+35 kr dock lägst 5
50 kr
12 kr 0 kr
50 kr
12 kr 0 kr
50 kr
12 kr 0 kr
52 kr
12 kr 0 kr
56 kr
20 kr 0 kr
62 kr
20 kr 0 kr
66 kr
20 kr 0 kr
70 kr
20 kr 0 kr
74 kr
20 kr 0 kr
74 kr
20 kr 0 kr
74 kr
20 kr 0 kr
74 kr
20 kr -3 kr
74 kr
20 kr -7 kr
74 kr
20 kr -11 kr
74 kr
20 kr -15 kr
osv.

3 (3)

Sjukresa
egen bil
och buss
0 kr
0 kr
0 kr
0 kr
-38 kr
-38 kr
-38 kr
-38 kr
-38 kr
-38 kr
-38 kr
-38 kr
-38 kr
-38 kr
-38 kr

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2005-11-23
Dnr TN 2005/2229 53

TN § 280 Förändringar och förbättringar inom färdtjänst och
sjukresor
Tekniska förvaltningen 2005-11-15

Tekniska förvaltningen har på uppdrag av tekniska nämnden arbetat fram
förslag till förändringar och förbättringar inom färdtjänst och sjukresor
utifrån intentionerna i slutrapporten från den arbetsgrupp som tillsattes av
tekniska nämnden 2004-11-24, § 281.
Förändringar och tillägg redovisas för:
•

Ledsagare i färdtjänsten

•

Resegaranti vid försening i färdtjänst och sjukresor på Gotland

•

Avgiftsbefrielse i färdtjänsten för ungdomar folkbokförda på Gotland.
Ledsagare i färdtjänsten
I färdtjänstreglementet framgår att den person som beviljats
färdtjänsttillstånd kan efter individuell prövning ha rätt till ledsagare om
funktionshindret medför att man måste ha hjälp av annan person under
resan utöver vad som ingår i förarens åtagande. Den som beviljats färdtjänst
får inte vara ledsagare åt annan färdtjänstberättigad person. Ledsagare reser
utan avgift.
Makar som båda har färdtjänsttillstånd, med eller utan ledsagare, får således
inte vara ledsagare åt varandra vilket innebär att båda betalar egenavgift vid
en färdtjänstresa. Om endast en av makarna har färdtjänst får den andra
resa med i färdtjänstfordonet som medresenär men skall då betala samma
egenavgift som den som har färdtjänst. Förvaltningens förslag är att
make/maka, sambo eller annan person i samma hushåll som bor på samma
adress och där båda har färdtjänsttillstånd, med eller utan ledsagare, får
medfölja som ledsagare åt varandra vilket innebär att endast en person
betalar egenavgift.
Resegaranti vid försening i färdtjänst och sjukresa på Gotland
Av ca 43 000 färdtjänstresor och ca 30 000 sjukresor per år eller 200 resor
per dag är ca 3 % av resorna försenade vilket motsvarar ca 6 försenade
resor per dag. Förseningarna beror på en mängd olika faktorer som
orsakats av exempelvis taxiförare, beställningscentral, kund, teknik, väder
m m. Förseningarna varierar från några minuter till timmar beroende på vad
det är som har förorsakat förseningen. Antalet förseningar som överstiger
20 minuter bedöms till ca 1 100 resor/år.

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2005-11-23

TN § 280 forts
Förvaltningen redovisar ett regelverk för när resegaranti skall kunna gälla
och när resegarantin inte skall gälla.
Förvaltningen föreslår att resegaranti skall gälla vid försening av färdtjänstoch sjukresa på Gotland när hämttiden försenas med mera än 20 minuter
från den utlovade tiden. Kunden erhåller som kompensation en resecheck
som berättigar till ersättning för egenavgift vid valfri färdtjänst-/sjukresa.
Avgiftsbefrielse i färdtjänsten för ungdomar folkbokförda Gotland
Förvaltningen redovisar ett förslag för hur färdtjänstberättigade ungdomar
skall erhålla obegränsat antal färdtjänstresor på Gotland där ingen
egenavgift för kunden tas ut d v s samma regler som gäller för bussiga
kortet i kollektivtrafiken.

Tekniska nämndens förslag till beslut i
kommunstyrelsen/kommunfullmäktige
Följande ändringar/tillägg införs i färdtjänstbestämmelserna och
sjukresebestämmelserna:
•

Make/maka, sambo eller annan person i samma hushåll som bor på samma
adress och där båda har färdtjänsttillstånd, med eller utan ledsagare, får
medfölja som ledsagare åt varandra vilket innebär att endast en person
betalar egenavgift.

•

Resegaranti skall gälla vid försening av färdtjänst- och sjukresa på Gotland
när hämttiden försenas med mera än 20 minuter från den utlovade tiden.
Kunden erhåller en resecheck som berättigar till ersättning för egenavgift
vid valfri färdtjänst-/sjukresa.

•

Obegränsat antal avgiftsfria färdtjänstresor på Gotland för barn och
ungdomar som är folkbokförda på Gotland. Avgiftsbefrielse gäller till och
med vårterminens slut det år man fyller 20 år. Avgiftsbefrielse gäller endast
under skolåret, d v s från höstterminens början till vårterminens slut.
_____
Protokollsutdrag:
TF kollektivtrafikavd
Kommunstyrelsen/KF + handl

Justerare

Utdragsbestyrkare

2006-11-15
Tekniska förvaltningen
Göran Loréhn
Tekniska nämnden

Tekniska förvaltningen har på uppdrag av tekniska nämnden arbetat fram förslag till
förändringar och förbättringar inom färdtjänst och sjukresor utifrån intentionerna i
slutrapporten från den arbetsgrupp som tillsattes av TN 2004-11-24.
Följande förändringar/tillägg redovisas nedan
•
•
•

Ledsagare i färdtjänsten
Resegaranti vid försening i färdtjänst och sjukresor på Gotland.
Avgiftsbefrielse i färdtjänsten för ungdomar folkbokförda på Gotland

Ledsagare i färdtjänsten
I färdtjänstreglementet framgår att den person som beviljats färdtjänsttillstånd kan efter
individuell prövning ha rätt till ledsagare om funktionshindret medför att man måste ha hjälp
av annan person under resan utöver vad som ingår i förarens åtagande.
Den som beviljats färdtjänst får inte vara ledsagare åt annan färdtjänstberättigad person.
Ledsagare reser utan avgift.
Makar som båda har färdtjänsttillstånd, med eller utan ledsagare, får således inte vara
ledsagare åt varandra vilket innebär att båda betalar egenavgift vid en färdtjänstresa. Om
endast en av makarna har färdtjänst får den andra resa med i färdtjänstfordonet som
medresenär men skall då betala samma egenavgift som den som har färdtjänst.
Förslag till ändring.
Make/maka sambo eller annan person i samma hushåll som bor på samma adress och där båda
har färdtjänsttillstånd, med eller utan ledsagare, får medfölja som ledsagare åt varandra vilket
innebär att endast en person betalar egenavgift.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta om ändring under punkt 3 i
färdtjänstreglementet enligt ovanstående förslag.

Resegaranti vid försening i färdtjänst och sjukresor på Gotland.
Av ca. 43 000 färdtjänstresor och ca 30 00 sjukresor per år eller 200 resor per dag är ca 3 %
av resorna försenade vilket motsvarar ca 6 försenade resor per dag. Förseningarna beror på en
mängd olika faktorer som orsakats av exempelvis taxiförare, beställningscentral, kund, teknik,
väder m.m. Förseningarna varierar från några minuter till timmar beroende på vad det är som
har orsakat förseningen. Antalet förseningar som överstiger 20 minuter bedöms till.ca.1 100
resor/år.
Regler när resegaranti skall gälla
Resegaranti gäller när försening uppstår vid hämtning av kund (ej vid avlämning).
Om hämttiden försenas med mera än 20 minuter från den utlovade tiden kan resegaranti
betalas ut dock inte när förseningen orsakats av kunden själv.
Vid försening är det kundens ansvar att kontakta kundtjänst på Samres och begära ersättning i
efterhand dvs. när resan är avslutad.
Kundtjänst utreder och beslutar om ersättning skall utgå. Försening bedöms utifrån den tid
som registreras när kunden påbörjat sin resa i taxibilen dvs. när föraren registrerar via GPS till
Samres att resan påbörjats.
Egenavgiften är i genomsnitt för en färdtjänst- och sjukresa 38 kr.
Situationer då resegaranti inte kan åberopas
Resegarantin gäller ej vid besvärliga väderförhållanden som vid blixthalka, när det faller stora
mängder snö, vid störningar i trafiken eller vid omständigheter som trafikhuvudmannen inte
råder över.
Förslag på alternativa ersättningsbelopp
Vid konstaterad försening där resegarantin skall utbetalas gäller ersättning till kunden enligt
följande:
Alternativ A
Kunden erhåller en resecheck med belopp som motsvarar egenavgiften för den försenade
resan. Resechecken kan användas som betalning av egenavgiften till föraren vid kommande
resa där egenavgiften är lika eller lägre mot beloppet på checken. Om egenavgiften är lägre än
vad checkens belopp är betalas ingen mellanskillnad tillbaka till kunden.
Beräknad kostnad per år:
1 100 resor x 38 kr = 41 800 kr.
Alternativ B
Kunden erhåller en resecheck som berättigar till ersättning för egenavgift vid valfri färdtjänst/
sjukresa.

Beräknad kostnad per år:
Antagandet är att kunden använder resechecken vid längre resor dvs. när egenavgiften är
högre än genomsnittsresan (38 kr) vilket innebär att egenavgiften kan variera mellan 38 kr
och 74 kronor. Om kunden använder checken för resor där egenavgiften uppgår till
exempelvis 60 kr blir kostnaden 1 100 resor gånger 60 kr = 66 000 kr
Alternativ C
Kunden erhåller någon form av värdecheck/blomstercheck på ett belopp av 100 kronor.
Beräknad kostnad per år:
1 100 resor gånger 100 kr = 110 000 kr.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta
Att i enlighet med alternativ B införa
•
•

att resegaranti skall gälla vid försening av färdjänt- och sjukresa på Gotland när
hämttiden försenas med mera än 20 minuter från den utlovade tiden
att kunden erhåller en resecheck som berättigar till ersättning för egenavgift vid
valfri färdtjänst/sjukresa

Avgiftsbefrielse i färdtjänsten för ungdomar folkbokförda på
Gotland
Avgiftsbefrielse ”bussiga kortet”.
I Gotland kommuns kollektivtrafik gäller avgiftsbefrielse för barn och ungdomar som är
folkbokförda på Gotland. Avgiftsbefrielse gäller till och med vårterminens slut det år man
fyller 20 år.
Avgiftsbefrielse gäller endast under skolåret, dvs. från höstterminens början till vårterminens
slut, samt under höst-, jul-, sport- och påsklov. Under sommarlovet råder således inte
avgiftsbefrielse.
Antalet personer i ovanstående åldersgrupp som har färdtjänst, och vid färdtjänstresor betalar
egenavgift i enlighet med färdtjänstreglementet är 26 stycken.
Dessa personer har under senaste året (2004) gjort sammanlagt 1147 resor fördelade
enligt följande.
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Egenavgiften som har betalats för dessa resor uppgår till 39 200 kr. och kostnaden till
taxi uppgår till 162 300 kr.

Förslag till alternativa lösningar på antalet fria resor för färdtjänstberättigade
ungdomar.
Alternativ 1.
Obegränsat antal färdtjänstresor för resor på Gotland
Obegränsat antal färdtjänstresor på Gotland där ingen egenavgift för kunden tas ut dvs.
samma regler som gäller för bussiga kortet i kollektivtrafiken.
Fördelar
•
Det är lätt att administrera och kan med nuvarande rutiner läggas in i Samres
reseadministration utan merkostnad för kommunen.
•

Samma regler för färdtjänstberättigade ungdomar som för ungdomar som reser i
kollektivtrafiken.

Nackdelar
•
Svårigheter att beräkna kostnaderna.
Efter ett läsår skall en utvärdering göras för att se om resmönstret för denna åldersgrupp
väsentligen har förändrats i och med fritt resande.
Beräknad kostnad per år
Nettokostnaden för en färdtjänstresa är i genomsnitt ca. 160 kr. Flera av de resenärer som idag
skulle omfattas av reglerna gör ett fåtal resor per år. (se tabell ovan). Möjligheten finns att
antalet resor kan komma att bli betydligt fler än för närvarande.
Om antalet resor fördubblas (2294 resor) uppgår merkostnaden till ca. 204 800 kr
Om antalet resor fyrdubblas (4588 resor) uppgår merkostnaden till ca. 572 000 kr
Om antalet resor åttadubblas (9176 resor) uppgår merkostnaden till ca. 1 306 000 kr
Alternativ 2
Begränsat antal färdtjänstresor för resor på Gotland
En tur och returresa i veckan till privatresor på Gotland där ingen egenavgift för kunden tas
ut.
A. Kunden betalar ingen egenavgift till föraren vilket innebär att Samres reseadministration
måste omprogrammeras.
B. Kunden betalar egenavgift till föraren och får i efterhand tillbaka egenavgiften. Detta kan
inte administreras av Samres utan manuell hantering för återbetalning via bank eller
postanvisning måste göras av kommunen.
Fördelar
•
Lättare att beräkna kostnaderna.

Nackdelar
•
Omprogrammering av Samres reseadministration fordras om egenavgiften för
vissa resor skall avgiftsbefrias i samband med resan dvs. kunden betalar ingen
egenavgift till föraren. Kostnaden för omprogrammering beräknas till ca.
30 000 kr.
•

Att till kunden i efterhand återbetala egenavgift måste administreras av
kommunen.

•

Att i efterhand till kunden återbetala egenavgiften efter varje resa eller
månadsvis kan av den färdtjänstberättigade anses orättvist och krångligt mot
att man i kollektivtrafiken reser genom att visa ”bussiga kortet”.

Beräknad kostnad per år
Nettokostnaden för en färdtjänstresa är i genomsnitt ca. 160 kr. Flera av de resenärer som idag
skulle omfattas av reglerna gör ett litet antal resor per år. (se tabell ovan).
Om samtliga 23 personer skulle utnyttja rätten att resa en tur och returresa varje vecka utan
egenavgift skulle kostnaden uppgå till 23 personer x 104 resor x 160 kr. = 382 720 kr.
Eventuella förändringar i reglerna för ”bussiga kortet” för ungdomar i kollektivtrafiken
kommer även att påverka ovanstående regler.
Förslag till beslut
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta
Att i enlighet med alternativ 1 införa
•
•
•

Obegränsat antal avgiftsfria färdtjänstresor på Gotland för barn och ungdomar
som är folkbokförda på Gotland
Avgiftsbefrielse gäller till och med vårterminens slut det år man fyller 20 år
Avgiftsbefrielse gäller endast under skolåret, dvs. från höstterminens början
till vårterminens slut.

Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden föreslå kommunfullmäktige
besluta om följande ändring/tillägg i färdtjänstbestämmelserna och
sjukresebestämmelserna
att

Make/maka sambo eller annan person i samma hushåll som bor på samma
adress och där båda har färdtjänsttillstånd, med eller utan ledsagare, får medfölja
som ledsagare åt varandra vilket innebär att endast en person betalar egenavgift.

att

Resegaranti skall gälla vid försening av färdjänt- och sjukresa på Gotland när
hämttiden försenas med mera än 20 minuter från den utlovade tiden. Kunden
erhåller en resecheck som berättigar till ersättning för egenavgift vid valfri
färdtjänst/sjukresa

att

Obegränsat antal avgiftsfria färdtjänstresor på Gotland för barn och ungdomar
som är folkbokförda på Gotland.
Avgiftsbefrielse gäller till och med vårterminens slut det år man fyller 20 år
Avgiftsbefrielse gäller endast under skolåret, dvs. från höstterminens början
till vårterminens slut.

TEKNISKA FÖRVALTNINGEN
Per Lindskog
teknisk direktör

Per-Arne Jonsson
Avd chef
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Renhållningsordningen; nytt förslag samt gällande
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GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-02-23
2006-02-14

Ks § 46
Au § 45

Ändring av Renhållningsordning: Föreskrifter om avfallshantering
KS2005/554-40
- Tekniska nämnden 2005-12-14, § 307
- Ledningskontoret 2006-01-18

Tekniska nämnden har föreslagit att det sortiment tjänster som tillhandahålls inom
hanteringen av avfall ska såväl utökas som minskas och att prislistan – renhållningstaxan – ska ändras i konsekvens därmed. Nämnden har därför lagt fram förslag till ändring av Föreskrifterna om avfallshantering (kommunfullmäktige 2002-12-14
och senare ändringar) och ändring av renhållningstaxan. (I kommunstyrelsens protokoll
behandlas ändringen av renhållningstaxan i § 47).
FÖRESKRIFTER FÖR AVFALLSHANTERING. Utökad service: Alla fastigheter ska få möjlighet till veckohämtning under sommarperioden (ny punkt c 16 §). Perioden för regelbunden hämtning av avfall och latrin från fritidsbostäder har utökats (16 § och 22 §). När
det gäller framkomligheten för renhållningsfordon (18 §) har kraven ändrats. Minskad
service: Efter Arbetsmiljöverkets påpekanden upphör tjänsten ”hämtning av kärl på toa”,
dock först fr.o.m. 1 januari 2007. Idag tillhandahålls den mot särskild avgift. (Anm: 21 §
2 stycket ska därför slopas fr.o.m. 1 januari 2007).
Föreskrifter för avfallshantering bildar tillsammans med avfallsplanen den obligatoriska renhållningsordningen, varför förslaget formellt sett är en ändring av den. Förfarandet när den ska ändras
regleras i miljöbalken. Ändringar ska ställas ut för granskning. Det behöver inte ske om ändringen
berör endast ett mindre antal fastighetsinnehavare eller annars är av begränsad omfattning.

Ledningskontoret diskuterar ändringens art och anser en utställning av förslaget inte
motiverad, eftersom tjänsten slopas med hänvisning till arbetsmiljölagen; en förändring
som kommunen inte själv råder över. För att bestämmelserna i föreskrifterna ska korrespondera mot dem i taxan föreslås aktuell del av 21 § avfattas ”…Behållaren s k a l l
placeras så att den kan hämtas med kranförsedd lastbil. Väg från …”. Förslaget föreslås
tillstyrkas med den ändringen.

Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Tekniska nämndens förslag till ändring av Renhållningsordningen, Föreskrifter om avfallshantering, bifalls att gälla fr.o.m. 1 april 2006 med följande
förändringar
21 § 1 st ska ha följande lydelse: ”Torrklosetten … Behållaren skall
placeras så att den kan hämtas med kravförsedd lastbil. Väg från …
behållarkärra.”
21 § 2 stycket ska upphöra att gälla 31 december 2006.
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Dnr 2005/0554-40

Ledningskontoret
Lennart Johansson

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Ändringar av renhållningstaxa och föreskrifter om avfallshantering
Bakgrund
Tekniska nämnden har överlämnat förslag till ändringar i renhållningstaxan,
med därav följande revidering av föreskrifter om avfallshantering, för
kommunfullmäktiges antagande.
Bedömning
Föreskrifter om avfallshantering ingår i Renhållningsordning för Gotlands
kommun, antagen av kommunfullmäktige 2002-10-14. Upprättande liksom
ändrig av renhållningsordning regleras i miljöbalken. Krav på utställning av
förslag till ändring gäller inte om ändringen är av begränsad omfattning. Det
kan givetvis ifrågasättas om en ändring som innebär att man som fastighetsägare inte längre kan få latrinkärlet skiftat på toaletten är av begränsad omfattning. Att kommunen inte längre kommer att kunna erbjuda denna tjänst är
dock ett myndighetsingripande med stöd av arbetsmiljölagen, som kommunen
inte har möjlighet att påverka. Det bedöms därmed inte heller meningsfullt att
samråda omkring en förändring som kommunen inte själv rår över. Övriga
förändringar anser ledningskontoret vara av begränsad omfattning.
I renhållningstaxan föreslås beträffande latrinhämtning att ”Kärl skall vid hämtning vara utställt till farbar väg så att hämtning kan ske med kranförsedd
lastbil”. Motsvarande revidering av föreskrifterna har formulerats: ”Behållaren
bör placeras så att den kan hämtas med kranförsedd lastbil.” Då något alternativ till en sådan placering ej upptas i taxan bör även föreskrifterna ställa
samma krav, dvs ”Behållaren skall placeras så att….” (understrykningar gjorda
av ledningskontoret).
Enligt förslaget skall de reviderade föreskrifterna (liksom renhållningstaxan)
träda i kraft 2006-04-01. Samtidigt föreslås renhållningsordning för Gotlands
kommun 2002-10-14 upphöra att gälla. Renhållningsordningen omfattar dock,
förutom föreskrifter om avfallshanteringen, även avfallsplan. Skrivning om
ikraftträdande bör därför istället formuleras: ”Dessa föreskrifter träder i kraft
2006-04-01 och ersätter då motsvarande föreskrifter som ingår i renhållningsordning för Gotlands kommun 2002-10-14.”
Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

0498-26 90 00 (växel)
0498-21 55 20 (telefax)

www.gotland.se
gotlands.kommun@gotland.se

339-8328

18 97 50-3

2006-01-18
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Samråd har skett med tekniska förvaltningen rörande ovanstående förslag till
ändringar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Ändringar av renhållningstaxa samt föreskrifter om avfallshantering antas
enligt tekniska nämndens förslag med av ledningskontoret föreslagna ändringar.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Lennart Johansson
Planeringsstrateg

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2005-12-14
Dnr TN 2005/2430 45

TN § 307 Förslag till ändringar av renhållningstaxa samt
föreskrifter om avfallshantering
Au § 258

Renhållningsingenjör Anders Lindholm presenterade förslag till ändringar i
renhållningstaxan, samt följaktliga revideringar i Föreskrifter om
avfallshantering.

Tekniska nämndens beslut
•

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige föreslås att anta förslag till ny
renhållningstaxa samt reviderade Föreskrifter om avfallshantering.
_____

Protokollsutdrag:
TF driftavd
Kommunstyrelsen/KF + handl

Justerare

Utdragsbestyrkare

FÖRESKRIFTER OM
AVFALLSHANTERING
Gäller från 1 april 2006

Renhållningsordning för Gotlands kommun

INNEHÅLL
Föreskrifter om avfallshantering för Gotlands kommun
1§

Inledande bestämmelser

2-4 §§

Ansvar för avfallshanteringen

5§

Informationsskyldighet

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
6§

Sortering av hushållsavfall

7§

Restavfall

8§

Grovavfall, kasserade kylskåp och frysar

9§

Hushållens farliga avfall, avfall från elektriska och elektroniska produkter

10 §

Ätlig olja och fett

11 §

Matavfall från internationella transporter

12 §

Skyldighet att lämna avfall

13-14 §§

Förutsättningar för eget omhändertagande

15 §

Hämtningsområde

Kärl- och säckavfall
16 §

Hämtningsintervall

17 §

Emballering av avfall

18 §

Soputrymmen, behållarplats, behållare, hämtningsvägar m.m.

19 §

Fyllnadsgrad och vikt

20 §

Ansvar för anskaffande och underhåll av säckställ, avfallsbehållare
m.m.

Latrin och slam
21 §

Latrin

22 §

Hämtningsintervall

23 §

Slam

24 §

Hämtningsintervall

25 §

Särskilda bestämmelser för öar utan väg eller färjeförbindelse

1

Annat avfall än hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
26-27 §§

Uppgiftsskyldighet

29 §

Farligt avfall

Undantag från föreskrifterna om avfallshantering och anmälan
om eget omhändertagande av avfall
30 §

Innehåll i anmälan/ansökan och ansvarig nämnd

31 §

Anmälan om eget omhändertagande av hushållsavfall

32 §

Undantag för eget omhändertagande i särskilda fall

33-34 §§

Samgående om hämtning av kärl- och säckavfall

35 §

Längre hämtningsintervall för kärl- och säckavfall

36 §

Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall

37 §

Undantag från regelbunden hämtning av slam

38 §

Undantag för eget omhändertagande av latrin och urin

39 §

Undantag för eget omhändertagande av slam, latrin och urin inom
jordbruksfastighet - anmälan

40 §

Undantag för eget omhändertagande av slam, latrin och urin inom
jordbruksfastighet - ansökan

41 §

Undantag för lokalt omhändertagande av latrin

42 §

Undantag för lokalt omhändertagande av slam och urin

Bilaga 1

Hämtningsområden med veckohämtning

Bilaga 2

Sorteringsföreskrifter

Kommentarer:
Kommentarer till paragraferna (kursiv stil) är upplysningar och information. Dessa utgör inte föreskrifter.

Föreskrifter om avfallshantering för Gotlands kommun
2

Inledande bestämmelser
1§

För kommunens avfallshantering gäller

•

miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063),

•

föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken och

•

andra författningar.

Vid sidan av de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om avfallshantering.
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att
bruka eller nyttja fastighet.

Ansvar för avfallshanteringen
2 § Tekniska nämnden har det verksamhetsansvar för avfallshanteringen i kommunen
som följer av 15 kap. miljöbalken. Avfallshanteringen i kommunen utförs av Renhållningen vid Tekniska förvaltningen eller av anlitade entreprenörer.
3 § Föreskrifter om att avgift skall betalas för den insamling, transport, återvinning och
det bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg, finns i beslut om avfallstaxa som kommunfullmäktige meddelat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken.
4 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör tillsyn över avfallshanteringen som följer av
15 kap. miljöbalken och av föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken.

Informationsskyldighet
5 § Fastighetsinnehavare är skyldig att hålla sig informerade om gällande regler för avfallshanteringen samt att i erforderlig omfattning informera den eller de som bor i eller är
verksam i fastigheten om dessa.
Ansvarig för hanteringen av avfallet innan detta hämtas av kommunen är fastighetsinnehavaren till fastigheten där avfallet uppkommer.

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
Sortering av hushållsavfall
6 § Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skall sortera ut de avfallsslag
som anges i 7 -11 §§ samt sådana avfallsslag som anges i bilaga 2 till dessa föreskrifter.
Utsorterade avfallsslag enligt nedan hämtas i särskild ordning vid fastigheten eller lämnas
av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren på plats som anvisas. Det utsorterade
avfallet skall transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa
och miljön inte uppstår.

Restavfall
7 § Utsorterat restavfall från hushållavfall lämnas vid kommunens återvinningscentraler
eller efter Renhållningens anvisningar. Sorteringsanvisningar lämnas av Renhållningen.
Restavfall förklaras i sorteringsbilagan, bilaga 2.
3

Grovavfall, kasserade kylskåp och frysar
8 § Grovavfall från hushåll lämnas vid kommunens återvinningscentraler. Hämtning vid
fastighet utförs även mot särskild avgift efter beställning till Renhållningen. Grovavfall
hanteras enligt bilaga 2.
Alla kasserade kylskåp och frysar skall hanteras varsamt och hållas skilt från annat avfall
så att det kan omhändertas särskilt. Kylskåp och frysar lämnas vid kommunens återvinningscentraler eller hämtas vid fastighet efter beställning till Renhållningen.

Hushållens farliga avfall, avfall från elektriska och elektroniska produkter
9 § Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skall sortera ut hushållets farliga avfall och hålla detta avskilt från annat avfall. Det farliga avfallet skall vara tydligt
märkt med uppgift om innehåll. Hushållens farliga avfall lämnas vid kommunens miljöstationer. Se bilaga 2.
Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skall sortera ut hushållets avfall av
elektriska och elektroniska produkter och hålla detta avskilt från annat avfall. Elavfall
lämnas vid kommunens återvinningscentraler. Se bilaga 2.

Ätlig olja och fett
10 §
Avfall av ätlig olja och fett från livsmedelshantering vid verksamheter där hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall uppkommer, skall hållas skilt från annat avfall.
Olja och fett skall förvaras och lämnas för återvinning enligt Renhållningens anvisningar.
Kommentarer:
Insamlingen av olja och fett för återvinning gäller t.ex. restauranger, gatukök och storkök.

Matavfall från internationella transporter
11 §
Matavfall av animaliskt ursprung från internationella transporter omfattas av föreskrifter som Jordbruksverket utfärdat. Hushållsavfall och jämförligt avfall som innehåller sådant matavfall skall hållas skilt från annat avfall för särskild hantering. Avfallet skall
förvaras i täta behållare så att djur/skadedjur inte kommer åt avfallet innan hämtning sker.
Kommentarer:
Hushållsavfall och jämförligt avfall från hamnar och flygplatser som kan innehålla matavfall från utlandet omfattas av bestämmelserna.

Skyldighet att lämna avfall
12 § Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall skall lämnas till Renhållningen eller av
Renhållningen anlitad entreprenör om inte annat sägs i dessa föreskrifter.

Förutsättningar för eget omhändertagande
13 § Kompostering av förmultningsbart köksavfall på fastigheten får endast ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppstår. Anmälan skall göras enligt 31 § dessa föreskrifter.
14 § Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om
det kan ske utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot författning. Före4

skrifter om förbud mot eldning, helt eller delvis, utfärdade med stöd av räddningstjänstförordningen eller annan författning samt brandriskvarning måste beaktas.
Trädgårdsavfall ingår även i sådant grovavfall som mottas vid återvinningscentralerna enligt 8 §.

Hämtningsområde
15 § Hämtning utförs inom hela kommunen om annat inte sägs i dessa föreskrifter.
Hämtningsområden med möjlighet till tätare hämtning av kärl- och säckavfall framgår av
bifogade kartor i bilaga 1.

Kärl- och säckavfall
Hämtningsintervall
16 § Hämtning utförs enligt nedan angivna bestämmelser och med hänvisning till de
hämtningsområden vilka markerats på kartorna i bilaga 1.
Ordinarie hämtning:
Ordinarie hämtning utförs en gång varannan vecka, året om, från permanentbostäder och
verksamheter i den ordning som Renhållningen bestämmer.
Från fritidsbostäder sker regelbunden hämtning en gång varannan vecka under 15 maj till
15 september. Under övrig del av året sker hämtning efter beställning.
Undantag för längre hämtningsintervall, kvartals- och halvårshämtning, från permanentbostäder kan medges enligt 35 §. Undantag för uppehåll i hämtning kan medges enligt 36 §.
Fyraveckorshämtning:
Hämtning vid vartannat ordinarie hämtningstillfälle kan fås efter beställning till Renhållningen för fastigheter med permanentbostäder.
Allt förmultningsbart köksavfall skall komposteras. Alternativt kan matavfall utfodras till
djur, varvid gällande föreskrifter rörande utfodring av matavfall skall följas. Hanteringen
får inte medföra olägenheter för omgivningen.
Veckohämtning:
Hämtning varje vecka kan fås efter beställning till Renhållningen för följande fastigheter.
a) Inom markerade områden i bilaga 1 (tätorter).
b) Restauranger och vissa andra verksamheter i övriga områden.
c) Samtliga fastigheter under sommarperioden
Extra hämtning:
Extra hämtning utförs efter beställning till Renhållningen. Fastighetsinnehavaren har själv
rätt att skifta säck vid behov av extrasäck. Av fastighetsinnehavare skiftad säck skall förvaras torrt till dess att den hämtas. Om säcken ställs ut för hämtning skall den täckas och
får inte stå direkt på marken. Säcken skall märkas ”sopor”.
Samlingslokaler:
Hämtning från samlingslokaler kan utföras vid beställning i stället för som regelbunden
hämtning. Ändring av abonnemang enligt ovan fås efter beställning till Renhållningen.
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Emballering av avfall
17 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och förvaringsplatsen är avsedd. Avfall skall vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. Avfallet skall vara paketerat eller
förslutet i påse. Avfall som avger lukt eller vätska skall särskilt förslutas så att lukt eller
vätska inte sprids. Avfall som innehåller dåligt emballerade föremål som är skärande eller
stickande skall märkas och placeras bredvid behållaren eller hanteras enligt Renhållningens anvisningar. Varm aska eller ämnen som kan förorsaka antändning får ej läggas i avfallsbehållaren.

Soputrymmen, behållarplats, behållare, hämtningsvägar m.m.
18 § Tekniska nämnden får meddela närmare föreskrifter om storlek och typ av avfallsbehållare, säckställ, latrinbehållare och soputrymmen.
Avfall skall i avvaktan på hämtning förvaras så att olägenhet inte uppstår. För detta är
fastighetsinnehavaren skyldig att anskaffa kärl, säckställ eller lämplig behållare i erforderlig omfattning.
Behållare för uppsamling av avfall skall vara uppställd så att hämtning underlättas. Behållare skall placeras så att den kan hämtas med baklastande bil och med kärra där sådan används. Dragväg för behållare och kärra skall ha ett hårdgjort underlag.
Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att se till att en transportväg
fram till behållarens hämtnings- och tömningsplats hålles i framkomligt skick. Transportvägen skall röjas från vegetation och från snö samt hållas halkfri. Enskild väg och tomtmark som måste nyttjas vid hämtning skall vara så dimensionerad och hållas i sådant skick
att den är farbar för hämtningsfordon. En av Renhållningen godkänd vändplats skall dessutom finnas.
Renhållningen skall ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet skall utföras.
Nycklar, portkoder och dylikt skall vid begäran om hämtning lämnas till Renhållningen.
Ändringar skall utan anmaning meddelas Renhållningen.
Kommentarer:
För ordinärt hämtningsfordon krävs normalt en vägbredd av 2,6 meter och en fri höjd
av 3,5 meter.
Bestämmelser av betydelse för avfallshanteringen finns även i föreskrifter som utfärdas
av Boverket och Arbetsmiljöverket.

Fyllnadsgrad och vikt
19 § Behållare eller säck får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får inte heller vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den. Närmare föreskrifter om
maxvikter ges av tekniska nämnden. Behållare eller säck som är överfull eller för tung
hanteras enligt Renhållningens anvisningar.

Ansvar för anskaffande och underhåll av säckställ, avfallsbehållare m.m.
20 § Säckhållare och avfallsbehållare anskaffas, installeras och underhålls av fastighetsinnehavaren. Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållaren.
Fastighetsinnehavaren är ansvarig för anordnande, installation och underhåll av övriga
6

inom fastigheten installerade anordningar för avfallshanteringen såsom sopskåp, soputrymme m.m. Säckar tillhandahålls av Renhållningen om inte annat överenskommits.
Beträffande säckhållare, avfallsbehållare och andra anordningar gäller följande:
- De skall vara tillgängliga och ges service i form av återkommande underhåll och tillsyn
för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.
- De skall utformas, underhållas och installeras så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls
och risken för olycksfall minimeras.
- De skall vara lättåtkomliga för upphängning/uppställning och skiftning av förekommande
behållartyper.
- De skall medge hantering med den utrustning som används i kommunens renhållningssystem.

Latrin och slam
Latrin
21 § Torrklosetten skall vara så anordnad att byte av latrinbehållaren lätt kan ske. Latrinbehållare skiftas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. Behållaren skall
förslutas och ställas vid anvisad plats enligt Renhållningens bestämmande. Behållaren
skall placeras så att den kan hämtas med kranförsedd lastbil. Väg från hämtningsfordonets
stannställe/uppställningsplats till anvisad plats för behållaren skall hållas lätt framkomlig
för behållarkärra.
Latrinbehållare kan även efter överenskommelses skiftas av Renhållningen mot särskild
avgift enligt renhållningstaxa. Behållare som skiftas av Renhållningen skall vara så placerad att latrin inte kan komma utanför behållaren och att den kan hämtas med behållarkärra. Hämtning av latrinkärl inne på toa kommer att upphöra från 2007-01-01.
Latrin får inte inneslutas i emballage eller innehålla annat material som kan försvåra omhändertagandet. Latrinbehållare får inte fyllas mer än att locket lätt kan tillslutas. Behållare tillhandahålls av Renhållningen. Endast av Renhållningen tillhandahållet kärl får användas.
Enskild väg som måste nyttjas för hämtning skall hållas i sådant skick att den är framkomlig för hämtningsfordon. Vägens bredd bör ej understiga 2,6 meter och fri höjd bör vara
minst 3,5 meter. En av Renhållningen godkänd vändplats skall finnas. Vägen skall röjas
från vegetation och från snö samt skall hållas halkfri.

Hämtning
22 § Hämtning av latrin utförs enligt nedan angivna bestämmelser.
a) För permanenthus gäller följande:
Hämtning sker en gång varannan vecka under perioden 15 maj – 15 september och efter
beställning under övrig tid av året.
b) För fritidshus gäller följande:
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Hämtning sker en gång varannan vecka under perioden 15 maj – 15 september. Under övriga tider av året sker hämtning endast efter beställning hos Renhållningen mot särskild
avgift enligt renhållningstaxa.
c) Ordinarie hämtning utförs inte för följande fastigheter:
•

fastighet som endast innehåller samlingslokal

•

fastighet som har wc

•

fastighet som efter ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden har undantag för
kompostering av latrin (se 38 §)

•

jordbruksfastighet som efter anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden har eget
omhändertagande av latrin (se 39 §)

•

jordbruksfastighet eller annan fastighet som efter ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden har undantag för eget eller lokalt omhändertagande av latrin (se
40, 41 och 42 §§)

Hämtning vid ovanstående fastigheter utförs efter beställning.

Slam
23 § Slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar skall vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka skall ligga över marknivå om det inte finns särskilda skäl och
får vid tömning inte vara övertäckt av snö, växtlighet eller annat. Lock eller manlucka
skall kunna öppnas av en person. Tankar och brunnar skall vara upplåsta vid hämtningstillfället eller vara försedda med av Renhållningen tillhandahållet lås. Övrig tid bör tankar
och brunnar hållas låsta. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och
underhåll. Väg mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn/tank skall hållas lätt
framkomlig.
Enskild väg som nyttjas för hämtning skall hållas i sådant skick att den är framkomlig för
ordinärt hämtningsfordon. En av Renhållningen godkänd vändplats skall finnas. Vägen
skall röjas från vegetation och från snö samt skall hållas halkfri.
Kommentarer:
För ordinärt hämtningsfordon krävs normalt en vägbredd på 3,5 meter och en fri höjd
av minst 4,5 meter.
Ett lock eller manlucka bör inte väga mer än 30 kg. Vid försvårad hämtning, exempelvis
långt avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slamavskiljare/tank och tungt
lock, utgår högre avgift enligt renhållningstaxan. Renhållningen kan mot avgift tillhandahålla och montera lås i samband med tömning.

Hämtningsintervall
24 § Hämtning/tömning av slam från enskilda slamavskiljare och fettavskiljare sker minst
en gång per år eller med annat intervall som fastställts i beslut vid prövning av anläggningen. Hämtning skall i övrigt utföras efter behov för att upprätthålla en god funktion.
Extra hämtning utförs efter beställning till Renhållningen. Undantag för längre hämtningsintervall kan medges enligt 37 §.
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Tömning av slam från slutna tankar sker vartannat år. Övrig tömning utförs efter beställning.

Särskilda bestämmelser för öar utan väg eller färjeförbindelse
25 § Avfallsbehållare för kärl- och säckavfall skall lämnas på plats som Tekniska nämnden föreskriver.
Slam och latrin hämtas enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens anvisningar.
Övriga avfallsslag omhändertas enligt anvisningar från Tekniska nämnden.

Annat avfall än hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
Uppgiftsskyldighet
26 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, skall på anmodan av tekniska nämnden lämna de
uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som
underlag för kommunens renhållningsordning.
27 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller
en vara som är innesluten i en sådan förpackning, skall på anmodan av tekniska nämnden
lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.

Farligt avfall
29 § Kommunen har endast renhållningsansvar för farligt avfall som ingår som en beståndsdel i hushållsavfall. Annat farligt avfall skall hanteras enligt bestämmelser i miljöbalken och föreskrifter meddelade med stöd av denna.
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Undantag från föreskrifterna om avfallshantering och anmälan
om eget omhändertagande
Innehåll i anmälan/ansökan och ansvarig nämnd
30 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden handlägger anmälan om kompostering eller annan
återvinning eller annat bortskaffande av avfall på den egna fastigheten (31 och 39 §§) samt
prövar ansökan om undantag från kommunens föreskrifter om avfallshantering enligt 32,
34, 35, 37, 38 och 40-42 §§. Tekniska nämnden prövar undantag för samgående om
hämtning och för uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall enligt 33 och 36 §§.
Med anmälan avses beskrivning av åtgärd som avses utföras. En anmälan skall innehålla
de uppgifter som behövs för att myndigheten skall kunna göra en bedömning av åtgärden.
Ansökan innebär att tillstånd skall ha meddelats av myndigheten innan åtgärden kan utföras.
Anmälan och ansökan om undantag för eget omhändertagande av avfall skall alltid innehålla uppgifter om vilka avfallslag som avses omhändertas samt för annat avfall än vegetabiliskt köksavfall, en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet skall ske utan att
det innebär risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
Kommentarer:
Anmälan och ansökan om undantag bör göras med särskild blankett som fås av Renhållningen eller Miljö- och hälsoskyddskontoret.

Anmälan om eget omhändertagande
31 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten under förutsättning att det
kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. Fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare som själv avser att ta hand om annat avfall än trädgårdsavfall på fastigheten skall anmäla detta skriftligen till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Eget omhändertagande av slam från enskilda brunnar och slutna tankar, av latrin och urin
inom jordbruksfastighet skall anmälas enligt 39 §.
För de undantag för eget omhändertagande som anges nedan skall en ansökan inlämnas i
stället för anmälan.
-

kompostering av latrin och fekalier samt spridning av urin (38 §)

-

eget omhändertagande av slam, latrin och urin inom jordbruksfastighet som inte har
djurhållning samt eget omhändertagande med transport till annan egen jordbruksfastighet (40 §)

-

lokalt omhändertagande av latrin och av slam och urin (41 och 42 §§).

Undantag för eget omhändertagande i särskilda fall
32 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själva kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.
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Samgående om hämtning av kärl- och säckavfall
33 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan till tekniska
nämnden medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för
människors hälsa eller miljön inte uppstår. En av fastighetsinnehavarna skall i ansökan åta
sig att ensam stå för kostnader för abonnemanget. Av ansökan skall framgå fastighetsbeteckningar för fastigheterna. Ansökan skall undertecknas av samtliga fastighetsinnehavare.
34 § För hel bebyggelsegrupp kan, efter ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden, ett
förenklat hämtningssystem tillämpas. Fastighetsinnehavare inom en sammanhållen och avgränsad bebyggelsegrupp kan samgå om ett hämtställe (säckdepå, sophus eller storbehållare). Förutsättningen är att samtliga fastighetsinnehavare avstår från hämtning vid fastighet.
Hämtningsstället skall ligga inom 20 meter från bilens stannställe.
Mark och erforderliga anordningar för ändamålet anskaffas och underhålls av fastighetsinnehavaren. En av fastighetsinnehavarna skall i ansökan åta sig att ensam stå för kostnader
för abonnemanget. Av ansökan skall framgå fastighetsbeteckningar för samtliga fastigheter. Ansökan skall undertecknas av samtliga fastighetsinnehavare.

Längre hämtningsintervall för kärl- och säckavfall
35 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som komposterar allt förmultningsbart hushållsavfall enligt 13 § i dessa föreskrifter kan efter ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden medges att avfallet hämtas med längre hämtningsintervall under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Alternativt kan matavfall utfodras till djur, varvid gällande föreskrifter rörande utfodring
av matavfall skall följas. Hanteringen får inte medföra olägenheter för omgivningen.
Följande hämtningsintervall kan medges för andra fastigheter än i fråga om fritidshus. Fastigheten skall vara så belägen och utformad att hanteringen inte förorsakar olägenheter:
a) kvartalshämtning
- avfallet hämtas en gång per kvartal
b) halvårshämtning
- avfallet hämtas en gång per halvår
Kommentarer:
Vid bedömning av fastighetens belägenhet och utformning beaktas bl.a. tätbebyggelsegrad, tomtens storlek m.m.

Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall
36 § Uppehåll i hämtning vid permanentbostad kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst två månader. Uppehåll medges endast för period om hela månader.
Ansökan ska lämnas till tekniska nämnden senast den 15: e i månaden före avsedd uppehållsperiod. I ansökan ska intygas att fastigheten inte avses nyttjas under den period som
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ansökan avser. Undantag lämnas för längst 12 månader i taget. Därefter ska ansökan förnyas för fortsatt uppehåll.
Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en hel hämtningsperiod (juni - augusti).
Ansökan ska lämnas till tekniska nämnden senast den 15 april (1 månad före avsedd uppehållsperiod). I ansökan ska intygas att fastigheten inte avses nyttjas under den period som
ansökan avser. Undantag lämnas för längst en period i taget.

Undantag från regelbunden hämtning av slam
37 § Efter ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden kan tömning vartannat år medges
i följande fall:
•

slamavskiljare vid fritidshus, om avloppsanläggningen är utförd i enlighet med av
miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelat beslut (för äldre anläggningar utan särskilt beslut gäller att avloppsanläggningen skall vara utförd enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens anvisningar eller motsvarande)

•

slamavskiljare vid enfamiljshus till vilken inte wc är anslutet, om avloppsanläggningen är utförd i enlighet med av miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelat beslut
(för äldre anläggningar utan särskilt beslut gäller att avloppsanläggningen skall
vara utförd enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens anvisningar eller motsvarande)

Efter ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden kan, om särskilda skäl föreligger, längre
hämtningsintervall medges även i andra fall.

Undantag för eget omhändertagande av latrin och urin
38 § Efter ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden kan latrin från torrtoaletter, mulltoaletter och andra biologiska toaletter samt fekalier och/eller urin från separerande toaletter omhändertas på den egna fastigheten. Av ansökan skall framgå hur omhändertagandet
avses ske.
Latrin och fekalier kan, under förutsättning att olägenhet inte uppstår för människors hälsa
eller miljön, komposteras för användning som jordförbättringsmedel. Kompostering ska
utföras enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens anvisningar.
Urin kan, under förutsättning att olägenhet inte uppstår för människors hälsa eller miljön,
lagras för användning som gödningsmedel genom spridning på odling. Uppsamling, lagring
och spridning av urin skall utföras enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens anvisningar.
Kommentarer:
För spridning av humanurin gäller samma riktlinjer och krav beträffande lämplig tidpunkt, krav på nedbrukning nedbrukning m.m. som för stallgödselhantering. Urin får
inte spridas på betesvall, slåttervall eller annan växande gröda för direktkonsumtion.

Undantag för eget omhändertagande av slam, latrin och urin inom jordbruksfastighet - anmälan
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39 § Efter anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden kan tömning och spridning av
slam från enskilda slamavskiljare och slutna tankar, latrin från torrtoaletter/biologiska toaletter samt av urin från separerande toaletter, ske inom en fastighet om samtliga nedanstående villkor är uppfyllda:
•

fastigheten är jordbruksfastighet, med djurhållning som en del i jordbruksdriften

•

fastigheten har anordningar för tät uppsamling av gödsel som uppfyller markskötsellagens krav på storlek/volym

•

fastigheten har erforderliga markarealer för spridning av slam utifrån markskötsellagens bestämmelser

•

fastighetsägaren har tillgång till lämplig utrustning för hanteringen

Undantag i andra fall för eget omhändertagande av latrin/slam/urin inom egen jordbruksfastighet kan medges enligt 40 §. Undantag för lokalt omhändertagande av latrin och av
slam/urin inom annan jordbruksfastighet kan medges enligt 41 resp. 42 §§.
Kommentarer:
Spridning av slam, latrin och urin bör ske i samband med spridning av på fastigheten
uppkommen gödsel, urin eller flytgödsel. Beträffande lämplig tidpunkt, krav på nedbrukning m.m. gäller samma riktlinjer och krav som för gödsel och urin. Slam/urin/latrin får
inte spridas på betesvall, slåttervall eller annan växande gröda för direktkonsumtion.

Undantag för omhändertagande av slam, latrin och urin inom jordbruksfastighet - ansökan
40 §
Efter ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden kan undantag medges för tömning inom egen jordbruksfastighet av slamavskiljare och sluten tank, av latrin från torrtoaletter/biologiska toaletter samt av urin från separerande toaletter om nedanstående villkor
är uppfyllda:
•

fastigheten är jordbruksfastighet

•

fastigheten har erforderliga markarealer för spridning av slam

•

fastighetsägaren har tillgång till lämplig utrustning för hanteringen.

eller
•

fastigheten är inte jordbruksfastighet, men ägaren innehar även jordbruksfastighet
som uppfyller ovanstående villkor.

Kommentarer:
Spridning av slam, latrin och urin bör ske i samband med spridning av på fastigheten
uppkommen gödsel, urin eller flytgödsel. Beträffande lämplig tidpunkt, krav på nedbrukning m.m. gäller samma riktlinjer och krav som för gödsel och urin. Slam/urin/latrin får
inte spridas på betesvall, slåttervall eller annan växande gröda för direktkonsumtion.

Undantag för lokalt omhändertagande av latrin
41 § Efter ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden kan undantag medges för lokalt
omhändertagande av latrin från torrtoalett. Lokalt omhändertagande innebär att avtal tecknas mellan en eller flera fastighetsägare och innehavare av jordbruksfastighet att den senare åtar sig omhändertagandet. Jordbruksfastigheten skall uppfylla följande krav:
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•

djurhållning ingår som en del i jordbruksdriften

•

fastigheten har anordningar för tät uppsamling av gödsel och urin som uppfyller
markskötsellagens krav på storlek och volym

•

fastigheten har erforderliga markarealer för spridning av latrin utifrån markskötsellagens bestämmelser

•

fastighetsägaren har tillgång till lämplig utrustning för hanteringen

eller
•

på fastigheten finns en komposteringsanläggning lämplig för omhändertagandet

•

fastighetsägaren har tillgång till lämplig utrustning för hanteringen

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan meddela ytterligare villkor för hanteringen i samband
med prövningen av undantag.
Kommentarer:
Om latrin används som gödsel utan föregående kompostering bör spridning ske i samband med spridning av på fastigheten uppkommen gödsel. Beträffande lämplig tidpunkt,
krav på nedbrukning m.m. gäller samma riktlinjer och krav som för gödsel. Latrin får
inte spridas på betesvall, slåttervall eller annan växande gröda för direktkonsumtion.

Undantag för lokalt omhändertagande av slam och urin
42 § Efter ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden kan undantag medges för lokalt
omhändertagande av slam från slamavskiljare och slutna tankar liksom av urin från separerande toaletter. Lokalt omhändertagande innebär att avtal tecknas mellan en eller flera
fastighetsägare och innehavare av jordbruksfastighet att den senare åtar sig omhändertagandet. Jordbruksfastigheten skall uppfylla följande krav:
•

djurhållning ingår som en del i jordbruksdriften

•

fastigheten har anordningar för tät uppsamling av gödsel och urin som uppfyller
markskötsellagens krav på storlek/volym

•

fastigheten har erforderliga markarealer för spridning av slam/urin utifrån markskötsellagens bestämmelser

•

fastighetsägaren har tillgång till lämplig utrustning för hanteringen

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan meddela ytterligare villkor för hanteringen i samband
med prövningen av undantag.
Kommentarer:
Spridning av slam och urin bör ske i samband med spridning av på fastigheten uppkommen urin eller flytgödsel. Beträffande lämplig tidpunkt, krav på nedbrukning mm gäller
samma riktlinjer och krav som för gödsel och urin. Slam och urin får inte spridas på betesvall, slåttervall eller annan växande gröda för direktkonsumtion.

__________
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Dessa föreskrifter träder i kraft 2006-04-01 och ersätter då motsvarande föreskrifter som
ingår i renhållningsordning för Gotlands Kommun 2002-10-14.
Kommentarer:
Fastigheter där omhändertagande eller hämtning sker enlig tidigare föreskrifter och
denna hantering omfattas av ändrade bestämmelser i de nya föreskrifterna, kommer att
meddelas om ny tillämpning och eventuella möjligheter att söka undantag enligt de nya
föreskrifterna.
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Föreskrifter om avfallshantering för Gotlands kommun
Inledande bestämmelser
1§

För kommunens avfallshantering gäller

•

miljöbalken (1998:808) och avfallsförordningen (2001:1063),

•

föreskrifter om avfallshantering i förordningar utfärdade med stöd av miljöbalken och

•

andra författningar.

Vid sidan av de författningar som anges i första stycket gäller dessa föreskrifter om avfallshantering.
Med fastighetsinnehavare avses den som är fastighetsägare eller den som enligt 1 kap. 5 §
fastighetstaxeringslagen (1979:1152) skall anses som fastighetsägare. Med nyttjanderättshavare avses den som, utan att omfattas av fastighetsinnehavarebegreppet, har rätt att
bruka eller nyttja fastighet.

Ansvar för avfallshanteringen
2 § Tekniska nämnden har det verksamhetsansvar för avfallshanteringen i kommunen
som följer av 15 kap. miljöbalken. Avfallshanteringen i kommunen utförs av Renhållningen vid Tekniska förvaltningen eller av anlitade entreprenörer.
3 § Föreskrifter om att avgift skall betalas för den insamling, transport, återvinning och
det bortskaffande av avfall som utförs genom kommunens försorg, finns i beslut om avfallstaxa som kommunfullmäktige meddelat med stöd av 27 kap. 4 § miljöbalken.
4 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden fullgör tillsyn över avfallshanteringen som följer av
15 kap. miljöbalken och av föreskrifter meddelade med stöd av miljöbalken.

Informationsskyldighet
5 § Fastighetsinnehavare är skyldig att hålla sig informerade om gällande regler för avfallshanteringen samt att i erforderlig omfattning informera den eller de som bor i eller är
verksam i fastigheten om dessa.
Ansvarig för hanteringen av avfallet innan detta hämtas av kommunen är fastighetsinnehavaren till fastigheten där avfallet uppkommer.

Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
Sortering av hushållsavfall
6 § Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skall sortera ut de avfallsslag
som anges i 7 -11 §§ samt sådana avfallsslag som anges i bilaga 2 till dessa föreskrifter.
Utsorterade avfallsslag enligt nedan hämtas i särskild ordning vid fastigheten eller lämnas
av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren på plats som anvisas. Det utsorterade
avfallet skall transporteras bort från fastigheten så ofta att olägenhet för människors hälsa
och miljön inte uppstår.
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Restavfall
7 § Utsorterat restavfall från hushållavfall lämnas vid kommunens återvinningscentraler
eller efter Renhållningens anvisningar. Sorteringsanvisningar lämnas av Renhållningen.
Restavfall förklaras i sorteringsbilagan, bilaga 2.

Grovavfall, kasserade kylskåp och frysar
8 § Grovavfall från hushåll lämnas vid kommunens återvinningscentraler. Hämtning vid
fastighet utförs även mot särskild avgift efter beställning till Renhållningen. Grovavfall
hanteras enligt bilaga 2.
Alla kasserade kylskåp och frysar skall hanteras varsamt och hållas skilt från annat avfall
så att det kan omhändertas särskilt. Kylskåp och frysar lämnas vid kommunens återvinningscentraler eller hämtas vid fastighet efter beställning till Renhållningen.

Hushållens farliga avfall, avfall från elektriska och elektroniska produkter
9 § Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skall sortera ut hushållets farliga avfall och hålla detta avskilt från annat avfall. Det farliga avfallet skall vara tydligt
märkt med uppgift om innehåll. Hushållens farliga avfall lämnas vid kommunens miljöstationer. Se bilaga 2.
Varje fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare skall sortera ut hushållets avfall av
elektriska och elektroniska produkter och hålla detta avskilt från annat avfall. Elavfall
lämnas vid kommunens återvinningscentraler. Se bilaga 2.

Ätlig olja och fett
10 §
Avfall av ätlig olja och fett från livsmedelshantering vid verksamheter där hushållsavfall eller därmed jämförligt avfall uppkommer, skall hållas skilt från annat avfall.
Olja och fett skall förvaras och lämnas för återvinning enligt Renhållningens anvisningar.
Kommentarer:
Insamlingen av olja och fett för återvinning gäller t.ex. restauranger, gatukök och storkök.

Matavfall från internationella transporter
11 §
Matavfall av animaliskt ursprung från internationella transporter omfattas av föreskrifter som Jordbruksverket utfärdat. Hushållsavfall och jämförligt avfall som innehåller sådant matavfall skall hållas skilt från annat avfall för särskild hantering. Avfallet skall
förvaras i täta behållare så att djur/skadedjur inte kommer åt avfallet innan hämtning sker.
Kommentarer:
Hushållsavfall och jämförligt avfall från hamnar och flygplatser som kan innehålla matavfall från utlandet omfattas av bestämmelserna.

Skyldighet att lämna avfall
12 § Hushållsavfall och därmed jämförligt avfall skall lämnas till Renhållningen eller av
Renhållningen anlitad entreprenör om inte annat sägs i dessa föreskrifter.
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Förutsättningar för eget omhändertagande
13 § Kompostering av förmultningsbart köksavfall på fastigheten får endast ske i skadedjurssäker behållare och på sådant sätt att olägenhet för människors hälsa eller miljön inte
uppstår. Anmälan skall göras enligt 31 § dessa föreskrifter.
14 § Torrt trädgårdsavfall som inte kan utnyttjas för kompostering får eldas endast om
det kan ske utan att olägenhet uppstår och det i övrigt inte strider mot författning. Föreskrifter om förbud mot eldning, helt eller delvis, utfärdade med stöd av räddningstjänstförordningen eller annan författning samt brandriskvarning måste beaktas.
Trädgårdsavfall ingår även i sådant grovavfall som mottas vid återvinningscentralerna enligt 8 §.

Hämtningsområde
15 § Hämtning utförs inom hela kommunen om annat inte sägs i dessa föreskrifter.
Hämtningsområden med möjlighet till tätare hämtning av kärl- och säckavfall framgår av
bifogade kartor i bilaga 1.

Kärl- och säckavfall
Hämtningsintervall
16 § Hämtning utförs enligt nedan angivna bestämmelser och med hänvisning till de
hämtningsområden vilka markerats på kartorna i bilaga 1.
Ordinarie hämtning:
Ordinarie hämtning utförs en gång varannan vecka, året om, från permanentbostäder och
verksamheter i den ordning som Renhållningen bestämmer.
Från fritidsbostäder sker regelbunden hämtning en gång varannan vecka under juni till och
med augusti. Under övrig del av året sker hämtning efter beställning.
Undantag för längre hämtningsintervall, kvartals- och halvårshämtning, från permanentbostäder kan medges enligt 35 §. Undantag för uppehåll i hämtning kan medges enligt 36 §.
Fyraveckorshämtning:
Hämtning vid vartannat ordinarie hämtningstillfälle kan fås efter beställning till Renhållningen för fastigheter med permanentbostäder.
Allt förmultningsbart köksavfall skall komposteras. Alternativt kan matavfall utfodras till
djur, varvid gällande föreskrifter rörande utfodring av matavfall skall följas. Hanteringen
får inte medföra olägenheter för omgivningen.
Veckohämtning:
Hämtning varje vecka kan fås efter beställning till Renhållningen för följande fastigheter.
a) Inom markerade områden i bilaga 1 (tätorter).
b) Restauranger och vissa andra verksamheter i övriga områden.
Extra hämtning:
Extra hämtning utförs efter beställning till Renhållningen. Fastighetsinnehavaren har själv
rätt att skifta säck vid behov av extrasäck. Av fastighetsinnehavare skiftad säck skall för-
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varas torrt till dess att den hämtas. Om säcken ställs ut för hämtning skall den täckas och
får inte stå direkt på marken. Säcken skall märkas ”sopor”.
Samlingslokaler:
Hämtning från samlingslokaler kan utföras vid beställning i stället för som regelbunden
hämtning. Ändring av abonnemang enligt ovan fås efter beställning till Renhållningen.

Emballering av avfall
17 § I behållare och utrymme för avfall får endast läggas sådant avfall för vilket behållaren och förvaringsplatsen är avsedd. Avfall skall vara väl emballerat så att skada, arbetsmiljöproblem eller annan olägenhet inte uppkommer. Avfallet skall vara paketerat eller
förslutet i påse. Avfall som avger lukt eller vätska skall särskilt förslutas så att lukt eller
vätska inte sprids. Avfall som innehåller dåligt emballerade föremål som är skärande eller
stickande skall märkas och placeras bredvid behållaren eller hanteras enligt Renhållningens anvisningar. Varm aska eller ämnen som kan förorsaka antändning får ej läggas i avfallsbehållaren.

Soputrymmen, behållarplats, behållare, hämtningsvägar m.m.
18 § Tekniska nämnden får meddela närmare föreskrifter om storlek och typ av avfallsbehållare, säckställ, latrinbehållare och soputrymmen.
Avfall skall i avvaktan på hämtning förvaras så att olägenhet inte uppstår. För detta är
fastighetsinnehavaren skyldig att anskaffa kärl, säckställ eller lämplig behållare i erforderlig omfattning.
Behållare för uppsamling av avfall skall vara uppställd så att hämtning underlättas. Behållare skall placeras så att den kan hämtas med baklastande bil och med kärra där sådan används. Dragväg för behållare och kärra skall ha ett hårdgjort underlag.
Det åligger fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren att se till att en transportväg
fram till behållarens hämtnings- och tömningsplats hålles i framkomligt skick. Transportvägen skall röjas från vegetation och från snö samt hållas halkfri. Enskild väg och tomtmark som måste nyttjas vid hämtning skall vara så dimensionerad och hållas i sådant skick
att den är farbar för hämtningsfordon. En av Renhållningen godkänd vändplats skall dessutom finnas.
Vägstandard I: Enskild väg farbar och framkomlig för ordinärt hämtningsfordon.
Vägstandard II: Enskild väg som inte är framkomlig för ordinärt hämtningsfordon och
mindre fordon därför krävs. Vägens bredd bör ej understiga 2,5 meter och fri höjd bör
vara minst 3,5 meter. Endast säckhämtning kan utföras. Tilläggsavgift utgår enligt renhållningstaxa.
Renhållningen skall ha tillträde till de utrymmen i fastigheten där arbetet skall utföras.
Nycklar, portkoder och dylikt skall vid begäran om hämtning lämnas till Renhållningen.
Ändringar skall utan anmaning meddelas Renhållningen.
Kommentarer:
För ordinärt hämtningsfordon krävs normalt en vägbredd av 3,5 meter och en fri höjd
av 4,5 meter.
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Bestämmelser av betydelse för avfallshanteringen finns även i föreskrifter som utfärdas
av Boverket och Arbetsmiljöverket.

Fyllnadsgrad och vikt
19 § Behållare eller säck får inte fyllas mer än att den lätt kan tillslutas. Den får inte heller vara så tung att det blir uppenbara svårigheter att flytta den. Närmare föreskrifter om
maxvikter ges av tekniska nämnden. Behållare eller säck som är överfull eller för tung
hanteras enligt Renhållningens anvisningar.

Ansvar för anskaffande och underhåll av säckställ, avfallsbehållare m.m.
20 § Säckhållare och avfallsbehållare anskaffas, installeras och underhålls av fastighetsinnehavaren. Fastighetsinnehavaren har ansvar för rengöring och tillsyn av behållaren.
Fastighetsinnehavaren är ansvarig för anordnande, installation och underhåll av övriga
inom fastigheten installerade anordningar för avfallshanteringen såsom sopskåp, soputrymme m.m. Säckar tillhandahålls av Renhållningen om inte annat överenskommits.
Beträffande säckhållare, avfallsbehållare och andra anordningar gäller följande:
- De skall vara tillgängliga och ges service i form av återkommande underhåll och tillsyn
för att förebygga driftavbrott och olägenhet såsom buller, lukt och dylikt.
- De skall utformas, underhållas och installeras så att kraven på god arbetsmiljö uppfylls
och risken för olycksfall minimeras.
- De skall vara lättåtkomliga för upphängning/uppställning och skiftning av förekommande
behållartyper.
- De skall medge hantering med den utrustning som används i kommunens renhållningssystem.

Latrin och slam
Latrin
21 § Torrklosetten skall vara så anordnad att byte av latrinbehållaren lätt kan ske. Latrinbehållare skiftas av fastighetsinnehavaren eller nyttjanderättshavaren. Behållaren skall
förslutas och ställas vid anvisad plats enligt Renhållningens bestämmande. Väg från hämtningsfordonets stannställe/uppställningsplats till anvisad plats för behållaren skall hållas
lätt framkomlig för behållarkärra.
Latrinbehållare kan även efter överenskommelses skiftas av Renhållningen mot särskild
avgift enligt renhållningstaxa. Behållare som skiftas av Renhållningen skall vara så placerad att latrin inte kan komma utanför behållaren och att den kan hämtas med behållarkärra.
Latrin får inte inneslutas i emballage eller innehålla annat material som kan försvåra omhändertagandet. Latrinbehållare får inte fyllas mer än att locket lätt kan tillslutas. Behållare tillhandahålls av Renhållningen. Endast av Renhållningen tillhandahållet kärl får användas.
Enskild väg som måste nyttjas för hämtning skall hållas i sådant skick att den är framkomlig för hämtningsfordon. Vägens bredd bör ej understiga 2,5 meter och fri höjd bör vara
7

minst 3,5 meter. En av Renhållningen godkänd vändplats skall finnas. Vägen skall röjas
från vegetation och från snö samt skall hållas halkfri.

Hämtning
22 § Hämtning av latrin utförs enligt nedan angivna bestämmelser.
a) För permanenthus gäller följande:
Hämtning sker en gång varannan vecka under perioden 1 juni - 31 augusti och efter beställning under övrig tid av året.
b) För fritidshus gäller följande:
Hämtning sker en gång varannan vecka under perioden 1 juni - 31 augusti. Under övriga
tider av året sker hämtning endast efter beställning hos Renhållningen mot särskild avgift
enligt renhållningstaxa.
c) Ordinarie hämtning utförs inte för följande fastigheter:
•

fastighet som endast innehåller samlingslokal

•

fastighet som har wc

•

fastighet som efter ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden har undantag för
kompostering av latrin (se 38 §)

•

jordbruksfastighet som efter anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden har eget
omhändertagande av latrin (se 39 §)

•

jordbruksfastighet eller annan fastighet som efter ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden har undantag för eget eller lokalt omhändertagande av latrin (se
40, 41 och 42 §§)

Hämtning vid ovanstående fastigheter utförs efter beställning.

Slam
23 § Slamavskiljare, fettavskiljare och slutna tankar skall vara lätt tillgängliga för tömning. Lock eller manlucka skall ligga över marknivå om det inte finns särskilda skäl och
får vid tömning inte vara övertäckt av snö, växtlighet eller annat. Lock eller manlucka
skall kunna öppnas av en person. Tankar och brunnar skall vara upplåsta vid hämtningstillfället eller vara försedda med av Renhållningen tillhandahållet lås. Övrig tid bör tankar
och brunnar hållas låsta. Fastighetsinnehavaren ansvarar för anläggningens skötsel och
underhåll. Väg mellan uppställningsplats för slambil och slambrunn/tank skall hållas lätt
framkomlig.
Enskild väg som nyttjas för hämtning skall hållas i sådant skick att den är framkomlig för
ordinärt hämtningsfordon. En av Renhållningen godkänd vändplats skall finnas. Vägen
skall röjas från vegetation och från snö samt skall hållas halkfri.
Kommentarer:
För ordinärt hämtningsfordon krävs normalt en vägbredd på 3,5 meter och en fri höjd
av minst 4,5 meter.
Ett lock eller manlucka bör inte väga mer än 30 kg. Vid försvårad hämtning, exempelvis
långt avstånd mellan uppställningsplats för slambil och slamavskiljare/tank och tungt
8

lock, utgår högre avgift enligt renhållningstaxan. Renhållningen kan mot avgift tillhandahålla och montera lås i samband med tömning.

Hämtningsintervall
24 § Hämtning/tömning av slam från enskilda slamavskiljare och fettavskiljare sker minst
en gång per år eller med annat intervall som fastställts i beslut vid prövning av anläggningen. Hämtning skall i övrigt utföras efter behov för att upprätthålla en god funktion.
Extra hämtning utförs efter beställning till Renhållningen. Undantag för längre hämtningsintervall kan medges enligt 37 §.
Tömning av slam från slutna tankar sker vartannat år. Övrig tömning utförs efter beställning.

Särskilda bestämmelser för öar utan väg eller färjeförbindelse
25 § Avfallsbehållare för kärl- och säckavfall skall lämnas på plats som Tekniska nämnden föreskriver.
Slam och latrin hämtas enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens anvisningar.
Övriga avfallsslag omhändertas enligt anvisningar från Tekniska nämnden.

Annat avfall än hushållsavfall och därmed jämförligt avfall
Uppgiftsskyldighet
26 § Den som yrkesmässigt bedriver verksamhet där det uppstår annat avfall än hushållsavfall och därmed jämförligt avfall, skall på anmodan av tekniska nämnden lämna de
uppgifter i fråga om avfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som
underlag för kommunens renhållningsordning.
27 § Den som yrkesmässigt tillverkar, till Sverige för in eller säljer en förpackning eller
en vara som är innesluten i en sådan förpackning, skall på anmodan av tekniska nämnden
lämna de uppgifter i fråga om förpackningsavfallets art, sammansättning, mängd och hantering som behövs som underlag för kommunens renhållningsordning.

Kasserade kylskåp och frysar
28 § Allt avfall som utgörs av kasserade kylskåp och frysar skall hanteras varsamt och
hållas avskilt från annat avfall i avvaktan på bortforsling. Sådant avfall skall hanteras enligt bilaga 2.
Kommentarer:
För hantering av kyl- och frysmöbler från företag utgår avgift enligt renhållningstaxan.

Farligt avfall
29 § Kommunen har endast renhållningsansvar för farligt avfall som ingår som en beståndsdel i hushållsavfall. Annat farligt avfall skall hanteras enligt bestämmelser i miljöbalken och föreskrifter meddelade med stöd av denna.

9

Undantag från föreskrifterna om avfallshantering och anmälan
om eget omhändertagande
Innehåll i anmälan/ansökan och ansvarig nämnd
30 § Miljö- och hälsoskyddsnämnden handlägger anmälan om kompostering eller annan
återvinning eller annat bortskaffande av avfall på den egna fastigheten (31 och 39 §§) samt
prövar ansökan om undantag från kommunens föreskrifter om avfallshantering enligt 32,
34, 35, 37, 38 och 40-42 §§. Tekniska nämnden prövar undantag för samgående om
hämtning och för uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall enligt 33 och 36 §§.
Med anmälan avses beskrivning av åtgärd som avses utföras. En anmälan skall innehålla
de uppgifter som behövs för att myndigheten skall kunna göra en bedömning av åtgärden.
Ansökan innebär att tillstånd skall ha meddelats av myndigheten innan åtgärden kan utföras.
Anmälan och ansökan om undantag för eget omhändertagande av avfall skall alltid innehålla uppgifter om vilka avfallslag som avses omhändertas samt för annat avfall än vegetabiliskt köksavfall, en redogörelse för på vilket sätt omhändertagandet skall ske utan att
det innebär risk för olägenhet för människors hälsa och miljön.
Kommentarer:
Anmälan och ansökan om undantag bör göras med särskild blankett som fås av Renhållningen eller Miljö- och hälsoskyddskontoret.

Anmälan om eget omhändertagande
31 § Avfall får endast tas om hand på den egna fastigheten under förutsättning att det
kan ske utan risk för olägenhet för människors hälsa och miljön. Fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare som själv avser att ta hand om annat avfall än trädgårdsavfall på fastigheten skall anmäla detta skriftligen till miljö- och hälsoskyddsnämnden.
Eget omhändertagande av slam från enskilda brunnar och slutna tankar, av latrin och urin
inom jordbruksfastighet skall anmälas enligt 39 §.
För de undantag för eget omhändertagande som anges nedan skall en ansökan inlämnas i
stället för anmälan.
-

kompostering av latrin och fekalier samt spridning av urin (38 §)

-

eget omhändertagande av slam, latrin och urin inom jordbruksfastighet som inte har
djurhållning samt eget omhändertagande med transport till annan egen jordbruksfastighet (40 §)

-

lokalt omhändertagande av latrin och av slam och urin (41 och 42 §§).

Undantag för eget omhändertagande i särskilda fall
32 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som själva kan ta hand om sitt hushållsavfall på ett sätt som är betryggande för människors hälsa och miljön, kan efter ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden om det finns särskilda skäl, befrias från skyldigheten att lämna avfall till kommunen för transport, bortskaffande och återvinning.
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Samgående om hämtning av kärl- och säckavfall
33 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare kan efter ansökan till tekniska
nämnden medges rätt att använda gemensam avfallsbehållare under förutsättning att bestämmelserna i dessa föreskrifter om fyllnadsgrad och vikt beaktas och att olägenheter för
människors hälsa eller miljön inte uppstår. En av fastighetsinnehavarna skall i ansökan åta
sig att ensam stå för kostnader för abonnemanget. Av ansökan skall framgå fastighetsbeteckningar för fastigheterna. Ansökan skall undertecknas av samtliga fastighetsinnehavare.
34 § För hel bebyggelsegrupp kan, efter ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden, ett
förenklat hämtningssystem tillämpas. Fastighetsinnehavare inom en sammanhållen och avgränsad bebyggelsegrupp kan samgå om ett hämtställe (säckdepå, sophus eller storbehållare). Förutsättningen är att samtliga fastighetsinnehavare avstår från hämtning vid fastighet.
Hämtningsstället skall ligga inom 20 meter från bilens stannställe.
Mark och erforderliga anordningar för ändamålet anskaffas och underhålls av fastighetsinnehavaren. En av fastighetsinnehavarna skall i ansökan åta sig att ensam stå för kostnader
för abonnemanget. Av ansökan skall framgå fastighetsbeteckningar för samtliga fastigheter. Ansökan skall undertecknas av samtliga fastighetsinnehavare.

Längre hämtningsintervall för kärl- och säckavfall
35 § Fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare som komposterar allt förmultningsbart hushållsavfall enligt 13 § i dessa föreskrifter kan efter ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden medges att avfallet hämtas med längre hämtningsintervall under förutsättning att olägenheter för människors hälsa eller miljön inte uppstår.
Alternativt kan matavfall utfodras till djur, varvid gällande föreskrifter rörande utfodring
av matavfall skall följas. Hanteringen får inte medföra olägenheter för omgivningen.
Följande hämtningsintervall kan medges för andra fastigheter än i fråga om fritidshus. Fastigheten skall vara så belägen och utformad att hanteringen inte förorsakar olägenheter:
a) kvartalshämtning
- avfallet hämtas en gång per kvartal
b) halvårshämtning
- avfallet hämtas en gång per halvår
Kommentarer:
Vid bedömning av fastighetens belägenhet och utformning beaktas bl.a. tätbebyggelsegrad, tomtens storlek m.m.

Uppehåll i hämtning av kärl- och säckavfall
36 § Uppehåll i hämtning vid permanentbostad kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare eller nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en sammanhängande tid om minst två månader. Uppehåll medges endast för period om hela månader.
Ansökan ska lämnas till tekniska nämnden senast den 15: e i månaden före avsedd uppehållsperiod. I ansökan ska intygas att fastigheten inte avses nyttjas under den period som
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ansökan avser. Undantag lämnas för längst 12 månader i taget. Därefter ska ansökan förnyas för fortsatt uppehåll.
Uppehåll i hämtning vid fritidshus kan efter ansökan medges fastighetsinnehavare eller
nyttjanderättshavare om fastigheten inte kommer att utnyttjas under en hel hämtningsperiod (juni - augusti).
Ansökan ska lämnas till tekniska nämnden senast den 30 april (1 månad före avsedd uppehållsperiod). I ansökan ska intygas att fastigheten inte avses nyttjas under den period som
ansökan avser. Undantag lämnas för längst en period i taget.

Undantag från regelbunden hämtning av slam
37 § Efter ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden kan tömning vartannat år medges
i följande fall:
•

slamavskiljare vid fritidshus, om avloppsanläggningen är utförd i enlighet med av
miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelat beslut (för äldre anläggningar utan särskilt beslut gäller att avloppsanläggningen skall vara utförd enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens anvisningar eller motsvarande)

•

slamavskiljare vid enfamiljshus till vilken inte wc är anslutet, om avloppsanläggningen är utförd i enlighet med av miljö- och hälsoskyddsnämnden meddelat beslut
(för äldre anläggningar utan särskilt beslut gäller att avloppsanläggningen skall
vara utförd enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens anvisningar eller motsvarande)

Efter ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden kan, om särskilda skäl föreligger, längre
hämtningsintervall medges även i andra fall.

Undantag för eget omhändertagande av latrin och urin
38 § Efter ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden kan latrin från torrtoaletter, mulltoaletter och andra biologiska toaletter samt fekalier och/eller urin från separerande toaletter omhändertas på den egna fastigheten. Av ansökan skall framgå hur omhändertagandet
avses ske.
Latrin och fekalier kan, under förutsättning att olägenhet inte uppstår för människors hälsa
eller miljön, komposteras för användning som jordförbättringsmedel. Kompostering ska
utföras enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens anvisningar.
Urin kan, under förutsättning att olägenhet inte uppstår för människors hälsa eller miljön,
lagras för användning som gödningsmedel genom spridning på odling. Uppsamling, lagring
och spridning av urin skall utföras enligt miljö- och hälsoskyddsnämndens anvisningar.
Kommentarer:
För spridning av humanurin gäller samma riktlinjer och krav beträffande lämplig tidpunkt, krav på nedbrukning nedbrukning m.m. som för stallgödselhantering. Urin får
inte spridas på betesvall, slåttervall eller annan växande gröda för direktkonsumtion.

Undantag för eget omhändertagande av slam, latrin och urin inom jordbruksfastighet - anmälan
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39 § Efter anmälan till miljö- och hälsoskyddsnämnden kan tömning och spridning av
slam från enskilda slamavskiljare och slutna tankar, latrin från torrtoaletter/biologiska toaletter samt av urin från separerande toaletter, ske inom en fastighet om samtliga nedanstående villkor är uppfyllda:
•

fastigheten är jordbruksfastighet, med djurhållning som en del i jordbruksdriften

•

fastigheten har anordningar för tät uppsamling av gödsel som uppfyller markskötsellagens krav på storlek/volym

•

fastigheten har erforderliga markarealer för spridning av slam utifrån markskötsellagens bestämmelser

•

fastighetsägaren har tillgång till lämplig utrustning för hanteringen

Undantag i andra fall för eget omhändertagande av latrin/slam/urin inom egen jordbruksfastighet kan medges enligt 40 §. Undantag för lokalt omhändertagande av latrin och av
slam/urin inom annan jordbruksfastighet kan medges enligt 41 resp. 42 §§.
Kommentarer:
Spridning av slam, latrin och urin bör ske i samband med spridning av på fastigheten
uppkommen gödsel, urin eller flytgödsel. Beträffande lämplig tidpunkt, krav på nedbrukning m.m. gäller samma riktlinjer och krav som för gödsel och urin. Slam/urin/latrin får
inte spridas på betesvall, slåttervall eller annan växande gröda för direktkonsumtion.

Undantag för omhändertagande av slam, latrin och urin inom jordbruksfastighet - ansökan
40 § Efter ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden kan undantag medges för tömning inom egen jordbruksfastighet av slamavskiljare och sluten tank, av latrin från torrtoaletter/biologiska toaletter samt av urin från separerande toaletter om nedanstående villkor
är uppfyllda:
•

fastigheten är jordbruksfastighet

•

fastigheten har erforderliga markarealer för spridning av slam

•

fastighetsägaren har tillgång till lämplig utrustning för hanteringen.

eller
•

fastigheten är inte jordbruksfastighet, men ägaren innehar även jordbruksfastighet
som uppfyller ovanstående villkor.

Kommentarer:
Spridning av slam, latrin och urin bör ske i samband med spridning av på fastigheten
uppkommen gödsel, urin eller flytgödsel. Beträffande lämplig tidpunkt, krav på nedbrukning m.m. gäller samma riktlinjer och krav som för gödsel och urin. Slam/urin/latrin får
inte spridas på betesvall, slåttervall eller annan växande gröda för direktkonsumtion.

Undantag för lokalt omhändertagande av latrin
41 § Efter ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden kan undantag medges för lokalt
omhändertagande av latrin från torrtoalett. Lokalt omhändertagande innebär att avtal tecknas mellan en eller flera fastighetsägare och innehavare av jordbruksfastighet att den senare åtar sig omhändertagandet. Jordbruksfastigheten skall uppfylla följande krav:
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•

djurhållning ingår som en del i jordbruksdriften

•

fastigheten har anordningar för tät uppsamling av gödsel och urin som uppfyller
markskötsellagens krav på storlek och volym

•

fastigheten har erforderliga markarealer för spridning av latrin utifrån markskötsellagens bestämmelser

•

fastighetsägaren har tillgång till lämplig utrustning för hanteringen

eller
•

på fastigheten finns en komposteringsanläggning lämplig för omhändertagandet

•

fastighetsägaren har tillgång till lämplig utrustning för hanteringen

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan meddela ytterligare villkor för hanteringen i samband
med prövningen av undantag.
Kommentarer:
Om latrin används som gödsel utan föregående kompostering bör spridning ske i samband med spridning av på fastigheten uppkommen gödsel. Beträffande lämplig tidpunkt,
krav på nedbrukning m.m. gäller samma riktlinjer och krav som för gödsel. Latrin får
inte spridas på betesvall, slåttervall eller annan växande gröda för direktkonsumtion.

Undantag för lokalt omhändertagande av slam och urin
42 § Efter ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden kan undantag medges för lokalt
omhändertagande av slam från slamavskiljare och slutna tankar liksom av urin från separerande toaletter. Lokalt omhändertagande innebär att avtal tecknas mellan en eller flera
fastighetsägare och innehavare av jordbruksfastighet att den senare åtar sig omhändertagandet. Jordbruksfastigheten skall uppfylla följande krav:
•

djurhållning ingår som en del i jordbruksdriften

•

fastigheten har anordningar för tät uppsamling av gödsel och urin som uppfyller
markskötsellagens krav på storlek/volym

•

fastigheten har erforderliga markarealer för spridning av slam/urin utifrån markskötsellagens bestämmelser

•

fastighetsägaren har tillgång till lämplig utrustning för hanteringen

Miljö- och hälsoskyddsnämnden kan meddela ytterligare villkor för hanteringen i samband
med prövningen av undantag.
Kommentarer:
Spridning av slam och urin bör ske i samband med spridning av på fastigheten uppkommen urin eller flytgödsel. Beträffande lämplig tidpunkt, krav på nedbrukning mm gäller
samma riktlinjer och krav som för gödsel och urin. Slam och urin får inte spridas på betesvall, slåttervall eller annan växande gröda för direktkonsumtion.

__________
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Dessa föreskrifter träder i kraft 2003-01-01 då renhållningsordning för Gotlands Kommun
1998-12-14 upphör att gälla. Undantag som kommunen har medgett med stöd av renhållningsordning 1998-12-14 gäller tills vidare eller tills nytt beslut meddelas med stöd av dessa föreskrifter.
Kommentarer:
Fastigheter där omhändertagande eller hämtning sker enlig tidigare föreskrifter och
denna hantering omfattas av ändrade bestämmelser i de nya föreskrifterna, kommer att
meddelas om ny tillämpning och eventuella möjligheter att söka undantag enligt de nya
föreskrifterna.

15

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 8

2006-03-20

Ändring av Renhållningstaxa
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006- 02-23, § 47

•

Ledningskontoret 2006-01-18

•

Tekniska nämnden 2005-12-14, § 307

•

Renhållningstaxa; nytt förslag samt gällande

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-02-23
2006-02-14

Ks § 47
Au § 45

Renhållningstaxa; ändring
KS2005/554-40
- Tekniska nämnden 2005-12-14, § 307
- Ledningskontoret 2006-01-18

Tekniska nämnden har föreslagit att det sortiment tjänster som tillhandahålls inom
hanteringen av avfall ska såväl utökas som minskas* och att prislistan – renhållningstaxan – ska ändras i konsekvens därmed. Nämnden har därför lagt fram förslag till ändring av renhållningstaxan (kommunfullmäktige 2002-12-16 och senare
ändring).
* I kommunstyrelsens protokoll behandlas ändringen av föreskrifterna för avfallshantering i
renhållningsordningen i § 46.
RENHÅLLNINGSTAXAN (streckmarkeringar i högermarginalen visar var ändringar skett)
ändras och förtydligas i konsekvens med ändringarna i tjänsteutbudet. ”Budningsavgift” är i fortsättningen benämningen på den tilläggsavgift som ska erläggas, när
hämtningen sker utanför ordinarie turlista; varianten hämtning inom 3 arbetsdagar
har slopats. Bestämmelsen om tilläggsavgift, när kravet på vägstandard inte
uppfylls, har slopats. I vissa fall har avgifterna höjts, sänkts – t.ex. vissa latrinavgifter - eller specificerats. Huvudparten av avgifter är oförändrade. I några fall
har förtydliganden skett.
Arbetsutskottets förslag till kommunstyrelsen för beslut i
kommunfullmäktige
•

Tekniska nämndens förslag till ändring av renhållningstaxan bifalls att gälla
fr.o.m. 1 april 2006. Tekniska nämnden bemyndigas att, efter samråd med
ledningskontoret, göra de redaktionella ändringar av taxan som är en följd av
att föreskrifterna om avfallshantering ändras 1 januari 2007.
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2006-01-18

Dnr 2005/0554-40

Ledningskontoret
Lennart Johansson

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Ändringar av renhållningstaxa och föreskrifter om avfallshantering
Bakgrund
Tekniska nämnden har överlämnat förslag till ändringar i renhållningstaxan,
med därav följande revidering av föreskrifter om avfallshantering, för
kommunfullmäktiges antagande.
Bedömning
Föreskrifter om avfallshantering ingår i Renhållningsordning för Gotlands
kommun, antagen av kommunfullmäktige 2002-10-14. Upprättande liksom
ändrig av renhållningsordning regleras i miljöbalken. Krav på utställning av
förslag till ändring gäller inte om ändringen är av begränsad omfattning. Det
kan givetvis ifrågasättas om en ändring som innebär att man som fastighetsägare inte längre kan få latrinkärlet skiftat på toaletten är av begränsad omfattning. Att kommunen inte längre kommer att kunna erbjuda denna tjänst är
dock ett myndighetsingripande med stöd av arbetsmiljölagen, som kommunen
inte har möjlighet att påverka. Det bedöms därmed inte heller meningsfullt att
samråda omkring en förändring som kommunen inte själv rår över. Övriga
förändringar anser ledningskontoret vara av begränsad omfattning.
I renhållningstaxan föreslås beträffande latrinhämtning att ”Kärl skall vid hämtning vara utställt till farbar väg så att hämtning kan ske med kranförsedd
lastbil”. Motsvarande revidering av föreskrifterna har formulerats: ”Behållaren
bör placeras så att den kan hämtas med kranförsedd lastbil.” Då något alternativ till en sådan placering ej upptas i taxan bör även föreskrifterna ställa
samma krav, dvs ”Behållaren skall placeras så att….” (understrykningar gjorda
av ledningskontoret).
Enligt förslaget skall de reviderade föreskrifterna (liksom renhållningstaxan)
träda i kraft 2006-04-01. Samtidigt föreslås renhållningsordning för Gotlands
kommun 2002-10-14 upphöra att gälla. Renhållningsordningen omfattar dock,
förutom föreskrifter om avfallshanteringen, även avfallsplan. Skrivning om
ikraftträdande bör därför istället formuleras: ”Dessa föreskrifter träder i kraft
2006-04-01 och ersätter då motsvarande föreskrifter som ingår i renhållningsordning för Gotlands kommun 2002-10-14.”
Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

0498-26 90 00 (växel)
0498-21 55 20 (telefax)

www.gotland.se
gotlands.kommun@gotland.se

339-8328

18 97 50-3

2006-01-18

2(2)
Dnr 2005/0554-40

Samråd har skett med tekniska förvaltningen rörande ovanstående förslag till
ändringar.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Ändringar av renhållningstaxa samt föreskrifter om avfallshantering antas
enligt tekniska nämndens förslag med av ledningskontoret föreslagna ändringar.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Lennart Johansson
Planeringsstrateg
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TN § 307 Förslag till ändringar av renhållningstaxa samt
föreskrifter om avfallshantering
Au § 258

Renhållningsingenjör Anders Lindholm presenterade förslag till ändringar i
renhållningstaxan, samt följaktliga revideringar i Föreskrifter om
avfallshantering.

Tekniska nämndens beslut
•

Kommunstyrelsen/kommunfullmäktige föreslås att anta förslag till ny
renhållningstaxa samt reviderade Föreskrifter om avfallshantering.
_____

Protokollsutdrag:
TF driftavd
Kommunstyrelsen/KF + handl

Justerare

Utdragsbestyrkare

RENHÅLLNINGSTAXA FÖR GOTLANDS KOMMUN

(exkl. moms)

Antagen av kommunfullmäktige
Gäller fr.o.m. 2006-04-01
Fastighetsägare inom Gotlands kommun är enligt miljöbalken SFS 1998:808, skyldig att till kommunen erlägga
renhållningsavgift enligt denna taxa. Utöver bestämmelser i miljöbalken, avfallsförordningen och lokala
hälsoskyddsföreskrifter gäller den lokala renhållningsordningen för Gotlands kommun. Förutom Renhållningstaxan finns
bestämmelser om avgifter för hämtning av återvinningsmaterial och mottagning av avfall i Prislista för
renhållningstjänster (antagen av Tekniska nämnden).
ALLMÄNT
När Renhållningstaxan saknar tillämplig avgiftsbestämmelse skall avgiften bestämmas till det belopp som enligt 27 kap.
5 § miljöbalken högst får tas ut. På Gotland gäller 14-dagarshämtning av hushållssopor som huvudalternativ. Grovsopor
kan ej lämnas med ordinarie sopbil, men kan lämnas på återvinningscentralerna eller hämtas mot avgift. I
renhållningsordningen för Gotlands kommun samt i anvisningar från Renhållningen finns bl.a. beskrivning av hur
källsortering och återvinning skall ske.
HUSHÅLLSAVFALL
Avgifter
Renhållningsavgiften utgörs av tre delar, en årlig fast avgift, en årlig rörlig avgift per behållare samt tilläggsavgifter.
Den fasta avgiften finansierar bl.a. utbyggnad/drift av miljöstationer och återvinningscentraler, omhändertagande av
farligt avfall och kylmöbler, samt administration och registerhållning. Den rörliga avgiften täcker kostnader för hämtning
och omhändertagande av avfallet. Vid sopförvaring i säck tillhandahåller och skiftar Renhållningen säckar. Kund har
inte rätt att stadigvarande själv tillhandahålla säckar.
Abonnemangstyp
Villa, helår
Flerfamiljshus, helår
Verksamheter, helår
Fritidshus, sommarperiod

Fast avgift:

Avgift (kr)
443
266 per lägenhet
553 per hämtställe
221

Rörlig avgift (kr) – helår
Behållare
Säck 100 liter
Kärl 80 - 140 liter
Säck 160 liter
Kärl 141 - 190 liter
Kärl 191 - 240 liter
Kärl 241 - 370 liter
Kärl 371 - 660 liter

3 gg/vecka
5 581
6 502
7 642
8 294
10 304
14 144
24 448

2 gg/vecka
3 662
4 267
5 015
5 443
6 762
9 282
16 044

Hämtningsintervall
1 vecka
2 veckor
1 744
872
2 032
1 016
2 388
1 194
2 592
1 296
3 220
1 610
4 420
2 210
7 640
3 820

4 veckor
436
508
597
648
805
1 105
1 910

Kvartal
134
156
184
200
248
340
588

Halvår
67
78
92
100
124
170
294

Rörlig avgift (kr) – sommarperioden 15 maj – 15 sept.
Behållare
Säck 100 liter
Kärl 80 - 140 liter
Säck 160 liter
Kärl 141 - 190 liter
Kärl 191 - 240 liter
Kärl 241 - 370 liter
Kärl 371 - 660 liter
Tilläggsavgifter:

Hämtningsintervall
1 vecka
2 veckor
620
310
700
350
796
398
840
420
1 048
524
1 372
686
2 244
1 122
Avgift för dragväg tas ut per behållare och grundas på avståndet enkel sträcka mellan
fordon och kortaste dragväg till uppställningsplats. Olåst dörr räknas som 3 meter, låst
dörr som 8 meter. I trappa till dragväg räknas varje trappsteg som 1 meter. Avgift tas ut för
dragväg längre än 10 meter.
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Säckhämtning kr/gång
11-20m
1,00
21-30m
1,50
31-40m
2,50
41-50m
4,00
per 10m över 50m 6,00

Kärlhämtning kr/gång
2,00
3,00
5,00
8,00
12,00

Vid lutning med mer än 1:7 räknas avståndet som dubbelt.
Samgående

För samgående om hämtning krävs ansökan till tekniska nämnden. Vid samgående erläggs
en fast avgift för varje deltagande fastighet samt en rörlig avgift och tilläggsavgift
gemensamt för deltagande fastigheterna.

1-veckashämtning

För hämtning 1 gång varje vecka sker beställning hos Renhållningen. Hämtning varje vecka
kan endast utföras i vissa tätorter i enlighet med renhållningsordningen. Under
sommarperioden kan veckohämtning fås över hela Gotland.

4-veckorshämtning

För hämtning 1gång var fjärde vecka sker beställning hos Renhållningen. Förutsätter att
matavfallet komposteras i sluten kompost.

Kvartalshämtning

För hämtning 1 gång i kvartalet krävs ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Halvårshämtning

För hämtning 2 gånger per år krävs ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Budningsavgift

För hämtning som kräver avvikelse från körturlista enligt ordinarie abonnemang (t ex
idrottstävlingar, marknadsdagar o dyl) utgår följande tilläggsavgifter. Dessutom tillkommer
hämtningsavgift enligt ”Extra behållare” nedan. (Beställningsdagen medräknas ej):
Hämtning inom 1 arbetsdag 720 kr/gång (Ex beställn torsdag – hämtn senast fredag).
Hämtning inom 1 vecka 165 kr/gång (t ex för hämtning vid fritidshus under icke
sommarsäsong)
Hämtning som skall ske under icke arbetstid eller helg 1200 kr/tim.

Extra behållare

Extra behållare debiteras enligt följande (kr):
Säck 100 liter
37
Kärl 80 - 140 liter
44
Säck 160 liter
51
Kärl 141 - 190 liter
55
Kärl 191 - 240 liter
68
Kärl 241 - 370 liter
94
Kärl 371 - 660 liter
162
(Container se tabell nedan.)

Containeravgifter
Hushållsavfall

Volym upp till (m3)
3
5
8
10
12
14

Avgift per tömd container (kr exkl. årlig fast avgift)
448
695
1 112
1 384
1 666
1 906

Avgifter ovan gäller container som tillhandahålles av kunden och som töms i
komprimerande sopbil. Avfallet skall uteslutande bestå av kärl- och säckavfall (får ej
innehålla farligt avfall). Tilläggsavgiften för komprimerat avfall är 300 kr/m3.

Containeravgifter
Grovavfall

Volym upp till (m3)
3
5
8
10
12
14

Avgift per tömd container (exkl. årlig fast avgift)
1 005
1 625
2 505
3 075
3 645
4 215

Avgifter ovan gäller container som tillhandahålles av kunden och som töms i
komprimerande sopbil för transport till sorteringsanläggning. Avfallet skall uteslutande
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bestå av grovavfall och får ej innehålla kärl- och säckavfall, verksamhetsavfall eller farligt
avfall.
Andra hämtningsuppdrag För hämtning av hushållsavfall med andra typer av fordon, t ex hämtning av växelflak eller
tömning av Molukbehållare, tillämpas timtaxa a 600 kr/tim + viktbaserad taxa för
hushållsavfall 1 200 kr/ton.
Hämtning ätlig olja och fett
Återvinning av ätliga oljor och fetter från storkök, gatukök, restauranger och
andra verksamheter där dessa produkter kan uppstå, skall ske enligt anvisningar från
Renhållningen.
Hämtning av vitvaror

Avfall till återvinningscentraler (ÅVC)

Hämtning av vitvaror såsom kyl-, frysmöbler, spisar, tvättmaskiner och likn kan beställas.
Avgift för hämtning är 120 kr/enhet.
Hushåll kan lämna grovavfall och restavfall vid någon av återvinningscentralerna med
personbil och släpvagn. Allt material som lämnas sorterat och som Renhållningen kan
återvinna är kostnadsfritt att lämna. Återstående avfall som kräver sortering eller annan
behandling kostar 40:- per personbil och 80:- för personbil med släpvagn. Om ingen
sortering alls sker debiteras 800:- per kubikmeter alternativt 1 600:- per ton.

Särskilda bestämmelser
Vid längre uppehåll än en sammanhängande tid av 2 månader, avräknas 1/12 av den rörliga avgiften samt
tilläggsavgiften för varje hel månad uppehållet varar. Ansökan om uppehåll, samt övriga ändringar av abonnemang skall
göras senast den 15:e i månaden före avsedd uppehållsperiod. För fritidshus gäller ej bestämmelsen om uppehåll annat
än för hel hämtperiod (15 maj – 15 sep). Ändringar i abonnemang för fritidshus skall göras senast 15 april .
Vid hämtning av avfall som ej kan tas på ordinarie sophämtningstur, utgår timtaxa med 600 kr/timme och dessutom
mottagningsavgift enligt gällande taxa (se Prislista för renhållningstjänster). Minsta debiteringstid vid hämtning är en
timme. Tilläggsavgiften för komprimerat avfall är 300 kr/m3. Hämtning av avfall utförs under helgfria vardagar 06.00 –
18.00.
Definitioner hämtställen
Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilket byggnadslov beviljats, eller eljest efter ritning som tekniska
förvaltningen 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 gruppboenden såsom studentlägenheter eller serviceboendeformer, med delvis
gemensamma försörjningsfunktioner, räknas varje påbörjat antal 100-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS
02 10 52 som en lägenhet. Med villa avses enfamiljsvilla samt varje bostadsenhet i par-, rad- och kedjehus. Med övriga
avses verksamhet som har avfall jämförligt med avfall som kommer från hushåll. Med övriga jämställes kommunala
verksamheter så som daghem, skolor och liknande.
Definitioner avfall
HUSHÅLLSAVFALL

Avfall från hushåll, eller avfall från kontor eller affär med sammansättning
liknande den hos avfall från hushåll.

- Kärl- och säckavfall

Den del av hushållsavfallet som kan betecknas som brännbart avfall och skall
lämnas till sophämtningen. Farligt avfall får ej ingå.

- Grovavfall

Skrymmande avfall som sorterats ur hushållsavfallet, t.ex madrasser,
plastmöbler. Får transporteras till ÅVC av avfallslämnaren själv. Farligt avfall
får ej ingå.

- Restavfall

Den del av hushållsavfallet som återstår när grovavfall, kärl- och säckavfall,
farligt avfall och återvinningsbart material sorterats ut. Får transporteras till
ÅVC av avfallslämnaren själv.

LATRINAVGIFTER
Fast avgift

Helårsabonnemang
Årsavgift 150 kr. Innebär möjlighet att lämna kärl på ordinarie tur 1 g/varannan vecka
under perioden 15 maj – 15 sept (normalt 9 ggr). Under övrig tid sker hämtning efter
beställning på ordinarie tur 1 g/månad (normalt 8 ggr).
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Sommarabonnemang
Årsavgift 100 kr. Innebär möjlighet att lämna kärl på ordinarie tur 1 g/varannan vecka
under perioden 15 maj – 15 sept. (Normalt 9 ggr)
Rörlig avgift

Kärl utställt till farbar väg 150 kr per kärl.
Kärl som hämtas och skiftas i toalettutrymmet 250 kr per kärl.

Ej schemalagd hämtning

Vid hämtning efter beställning utgår en avgift om 175 kr per hämtningstillfälle samt rörlig
avgift per kärl enligt ovan. Hämtning sker då inom en vecka. För hämtning under övrig tid
utgår timtaxa med 600 kr/tim.

Emballageavgift

För varje hämtat kärl levereras ett tomkärl med lock vilket ingår i avgiften. Tillkommande
kärl debiteras 30 kr. Vid hämtning lämnas motsvarande antal tomkärl om inte annat
överenskommits.

Avbrott

Vid uppehåll i hämtningen sker ingen reduktion av den fasta avgiften

Särskilda bestämmelser
Hämtning av utställt kärl

Kärl skall vid hämtning vara utställt till farbar väg så att hämtning kan ske med
kranförsedd lastbil. Kärlet skall placeras inom 1 meter från lastbilens stannställe. Kund
med abonnemang för utställt kärl får varje år ett antal etiketter med sitt
abonnentnummer/kod. Då kärlet ställs ut för hämtning skall en sådan etikett fästas på
locket för identifiering av vem kärlet tillhör. Kärl utan etikett hämtas ej.

Hämtning av kärl på toa

Kund som abonnerar på hämtning och skiftning av kärl på toaletten och som vid
hämtningstillfället önskar få kärlet hämtat/ej hämtat, måste vid hämtningsfordonets
stannställe tydligt markera detta. Markering sker med skylt som erhålls från
Renhållningen. OBS! Denna hämtningsform avvecklas under 2006. Från 2007-01-01
kommer hämtning av kärl på toa ej att erbjudas.

SLAMAVGIFTER
Fett- och oljeavskiljare

Brunnar för fett- och oljeavskiljning debiteras vid tömning 600 kr/tim samt avgift för
destruktion. Minsta debiteringstid är en timme.

Enskilda avloppsanläggningar

Avgiften avser hämtning per anläggning omfattande en, två, eller tre kammare inrymda i
en, två eller tre brunnar som ej är anslutna till kommunens avloppsledning.
Med brunnsvolym avses kamrarnas sammanlagda volym under utloppsledningens
vattengång eller vid sluten tank, hela tankvolymen.
Volym på brunn/tank

dagar)

Upp till
upp till
upp till
större än

3 m3
6 m3
9 m3
9 m3

Hämtningsavgift (enligt schema eller beställning inom 7
438 kr
628 kr
823 kr
120 kr/m3

Rensbrunnar

Max φ 400 mm på avloppsledning. I samband med slamtömning 170 kr/st.

Ej schemalagd hämtning

För hämtning som kräver avvikelse från körturlista utgår följande tilläggsavgifter utöver
hämtningsavgift enligt ovan:
Beställd hämtning som skall ske inom 24 timmar, 1 200 kr/tim.
Hämtning inom 3 dagar 600 kr. (beställningsdagen räknas ej)

Extra tjänster

-

För extra slanglängder 20-50m utgår 80 kr per påbörjad 10-meterslängd.
För slanglängder 50-100m utgår tillägg 500 kr.
Tunga brunnslock ( 30-50 kg) debiteras 50 kr extra per brunn.
Tunga brunnslock (mer än 50 kg) debiteras 200 kr extra per brunn.
Vid vägförhållanden där ordinarie tömningsfordon ej kan användas utgår timtaxa 600
kr/tim för aktuellt fordon med förare samt hämtningsavgift enligt ovan.
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-

Om extra man behövs för att utföra tömning debiteras 245 kr/tim.
Överfulla tankar debiteras enligt taxa för nästa volymintervall.
Framkörningsavgift debiteras med 300 kr/gång om tömning ej kan ske p g a ej
framkomlig väg, tömningsvägran från kund, ej upplåst anläggning m.m.
Samtidig tömning av brunn för köksavlopp (BDT-avlopp) och tank kan medföra lägre
kostnad än om de töms vid skilda tillfällen.
Timtaxa för övriga uppdrag 600 kr/tim.

DEBITERING AV AVGIFTER
Avgifter för hushållssopor och därmed jämförligt avfall samt latrin debiteras kvartalsvis. I övrigt sker debitering efter
utförda tjänster. Som betalningsansvarig gentemot Renhållningen är fastighetsägare. För prestation, som ej kan debiteras
enligt denna taxa, debiteras nettokostnad.
INDEXBESTÄMMELSER
Avgifterna i denna taxa är baserade på konsumentprisindex (KPI) indextalet 280,4 (jun 2005).
För varje ändring ökas respektive minskas avgifterna efter förhållandet mellan avvikande index och ovan angivet
basindex. Beslut om taxeändring på grund av ändrat indextal fattas av Tekniska nämnden, dock ej oftare än 1 gång
årligen.
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RENHÅLLNINGSTAXA FÖR GOTLANDS KOMMUN

(exkl. moms)

Antagen av kommunfullmäktige 2005-02-14
Gäller fr.o.m. 2005-03-01
Fastighetsägare inom Gotlands kommun är enligt miljöbalken SFS 1998:808, skyldig att till kommunen erlägga
renhållningsavgift enligt denna taxa. Utöver bestämmelser i miljöbalken, avfallsförordningen och lokala
hälsoskyddsföreskrifter gäller den lokala renhållningsordningen för Gotlands kommun. Förutom Renhållningstaxan finns
bestämmelser om avgifter för hämtning av återvinningsmaterial och mottagning av avfall i Prislista för
renhållningstjänster (antagen av Tekniska nämnden).
ALLMÄNT
När Renhållningstaxan saknar tillämplig avgiftsbestämmelse skall avgiften bestämmas till det belopp som enligt 27 kap.
5 § miljöbalken högst får tas ut. Kommunfullmäktige har beslutat att Gotlands kommun skall vara Ekokommun. Detta
innebär bl.a. att deponering av avfall skall minska. I denna taxa finns ett antal stimulansåtgärder för att minska
avfallsmängden. Genom källsortering kan Du som kund minska Dina kostnader. På Gotland gäller 14-dagarshämtning av
hushållssopor som huvudalternativ. Grovsopor kan ej lämnas med ordinarie sopbil, men kan lämnas på
återvinningscentralerna eller hämtas mot avgift. I renhållningsordningen för Gotlands kommun samt i anvisningar från
Renhållningen finns bl.a. beskrivning av hur källsortering och återvinning skall ske.
HUSHÅLLSAVFALL
Avgifter
Renhållningsavgiften utgörs av tre delar, en årlig fast avgift, en årlig rörlig avgift per behållare samt tilläggsavgifter.
Den fasta avgiften finansierar bl.a. utbyggnad/drift av miljöstationer och återvinningscentraler, omhändertagande av
farligt avfall och kylmöbler, samt administration och registerhållning.
Vid sopförvaring i säck tillhandahåller och skiftar Renhållningen säckar. Kund har inte rätt att stadigvarande själv
tillhandahålla säckar.
Fast avgift:

Abonnemangstyp
Villa
Flerfamiljshus
Fritidshus
Övriga

Avgift
443 kr
266 kr per lägenhet
221 kr
553 kr per hämtställe

Rörlig avgift: Villa, flerfamiljshus och övriga.
Behållare
Säck 100 liter
Kärl 80 - 140 liter
Säck 160 liter
Kärl 141 - 190 liter
Kärl 191 - 240 liter
Kärl 241 - 370 liter
Kärl 371 - 660 liter

1-veckors
1 744 kr
2 032 kr
2 388 kr
2 592 kr
3 220 kr
4 420 kr
7 640 kr

Hämtningsintervall
2-veckors
4-veckors
872 kr
436 kr
1 016 kr
508 kr
1 194 kr
597 kr
1 296 kr
648 kr
1 610 kr
805 kr
2 210 kr
1 105 kr
3 820 kr
1 910 kr

Kvartals
134 kr
156 kr
184 kr
200 kr
248 kr
340 kr
588 kr

Halvårs
67 kr
78 kr
92 kr
100 kr
124 kr
170 kr
294 kr

Rörlig avgift: Fritidshus
För fritidshus hämtas hushållssopor var 14:e dag under perioden juni-augusti. Fritidshus
inom vissa områden kan abonnera på veckohämtning under juni-augusti.
Hämtningsintervall
Behållare
1-veckors
2-veckors
Säck 100 liter
620 kr
310 kr
Kärl 80 - 140 liter
700 kr
350 kr
Säck 160 liter
796 kr
398 kr
Kärl 141 - 190 liter
840 kr
420 kr
Kärl 191 - 240 liter
1 048 kr
524 kr
Kärl 241 - 370 liter
1 372 kr
686 kr
Kärl 371 - 660 liter
2 244 kr
1 122 kr
Tilläggsavgifter:

Avgiften tas ut årligen per behållare och grundas på avståndet mellan fordon och kortaste
dragväg till uppställningsplats. Dörr i dragväg räknas endast en gång. Olåst dörr räknas
som 3 meter, låst dörr som 8 meter. I trappa till dragväg räknas varje trappsteg som 1

1

meter. Avgift tas ut för dragväg längre än 10 meter. För varje påbörjat 10 meters intervall
är avgiften 64 kr.
Samgående

För samgående om hämtning krävs ansökan till tekniska nämnden. Vid samgående erläggs
en fast avgift för varje deltagande fastighet samt en rörlig avgift och tilläggsavgift
gemensamt för deltagande fastigheterna.

1-veckashämtning

För hämtning 1 gång varje vecka sker beställning hos Renhållningen. Hämtning varje vecka
kan endast utföras i vissa tätorter i enlighet med renhållningsordningen.

4-veckorshämtning

För hämtning 1gång var fjärde vecka sker beställning hos Renhållningen.

Kvartalshämtning

För hämtning 1 gång i kvartalet krävs ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Halvårshämtning

För hämtning 2 gånger per år krävs ansökan till miljö- och hälsoskyddsnämnden.

Ej schemalagd hämtning

För hämtning som kräver avvikelse från körturlista enligt ordinarie abonnemang (t ex
idrottstävlingar, marknadsdagar o dyl) utgår följande tilläggsavgifter utöver
hämtningsavgift enligt ”Extra behållare” nedan (beställningsdagen medräknas ej):
Hämtning inom 1 arbetsdag 720 kr (Ex beställn torsdag – hämtn senast fredag).
Hämtning inom 3 arbetsdagar 360 kr (Ex beställn måndag – hämtn senast torsdag)
Ska hämtningen ske mer än 3 arbetsdagar från beställningsdag utgår avgift om 110 kr.
Beställd hämtning som skall ske under icke arbetstid eller helg 940 kr/tim.
För fritidshus tillkommer 57 kr per hämtningstillfälle under icke sommarperiod
samt avgift för extra behållare enligt nedan. Hämtningen utförs då inom 14 dagar.

Extra behållare

Extra behållare debiteras enligt följande:
Säck 100 liter
Kärl 80 - 140 liter
Säck 160 liter
Kärl 141 - 190 liter
Kärl 191 - 240 liter
Kärl 241 - 370 liter
Kärl 371 - 660 liter
(Container se tabell nedan.)

37 kr
44 kr
51 kr
55 kr
68 kr
94 kr
162 kr

Vägstandard

Enligt renhållningsordning för Gotlands kommun, skall väg till behållare hållas i
framkomligt skick. Vägens bredd får normalt ej understiga 3,5 m och den skall ha en fri
höjd av minst 4,5 m. Då vägens standard ej möjliggör framkomlighet för ordinarie sopbil
och mindre fordon erfordras, utgår tilläggsavgift. Tilläggsavgiften är 250 kr för hämtning
året runt var 14:e dag och 80 kr för fritidshus med hämtning var 14:e dag. Vid
veckohämtning ökar dessa avgifter med 100%. Endast avfall i säck kan hämtas.

Containeravgifter

Volym upp till (m3)
3
5
8
10
12
14

Avgift per tömd container (exkl. årlig fast avgift)
448:695:1 112:1 384:1 666:1 906:-

Avgifter ovan gäller container som tillhandahålles av kunden och som töms i
komprimerande sopbil. Avfallet skall uteslutande bestå av kärl- och säckavfall (får ej
innehålla farligt avfall). Tilläggsavgiften för komprimerat avfall är 300 kr/m3.
Hämtning ätlig olja och fett Återvinning av ätliga oljor och fetter från storkök, gatukök, restauranger och andra
verksamheter där dessa produkter kan uppstå, skall ske enligt anvisningar från
Renhållningen.
Avfall till återvinningscentraler (ÅVC)

Hushåll kan lämna grovavfall och restavfall vid någon av återvinningscentralerna med
personbil och släpvagn. Allt material som lämnas sorterat och som Renhållningen kan
återvinna är kostnadsfritt att lämna. Återstående avfall som kräver sortering eller annan
behandling kostar 40:- per personbil och 80:- för personbil med släpvagn. Om ingen
sortering alls sker debiteras 800:- per kubikmeter alternativt 1 600:- per ton.
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Särskilda bestämmelser
Vid längre uppehåll än en sammanhängande tid av 2 månader, avräknas 1/12 av den rörliga avgiften samt
tilläggsavgiften för varje hel månad uppehållet varar. Ansökan om uppehåll, samt övriga ändringar av abonnemang skall
göras senast den 15:e i månaden före avsedd uppehållsperiod. För fritidshus gäller ej bestämmelsen om uppehåll annat
än för hel hämtperiod (jun-aug). Ändringar i abonnemang för fritidshus skall göras senast 15 maj.
Vid hämtning av avfall som ej kan tas på ordinarie sophämtningstur, t ex grovavfall, utgår timtaxa med 500 kr/timme
och dessutom mottagningsavgift enligt gällande taxa (se Prislista för renhållningstjänster). För grovavfall är
mottagningsavgiften 1 600 kr/ton. Minsta debiteringstid vid hämtning är en timme. Tilläggsavgiften för komprimerat
avfall är 300 kr/m3. Hämtning av avfall utförs under helgfria vardagar 06.00 – 18.00.
Definitioner hämtställen
Lägenhetsantalet bestäms efter de ritningar enligt vilket byggnadslov beviljats, eller eljest efter ritning som tekniska
förvaltningen 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 gruppboenden såsom studentlägenheter eller serviceboendeformer, med delvis
gemensamma försörjningsfunktioner, räknas varje påbörjat antal 100-tal m2 bruttoarea (BTA) enligt svensk standard SS
02 10 52 som en lägenhet. Med villa avses enfamiljsvilla samt varje bostadsenhet i par-, rad- och kedjehus. Med övriga
avses verksamhet som har avfall jämförligt med avfall som kommer från hushåll. Med övriga jämställes kommunala
verksamheter så som daghem, skolor och liknande.
Definitioner avfall
HUSHÅLLSAVFALL

Avfall från hushåll, eller avfall från kontor eller affär med sammansättning
liknande den hos avfall från hushåll.

- Kärl- och säckavfall

Den del av hushållsavfallet som kan betecknas som brännbart avfall och skall
lämnas till sophämtningen. Farligt avfall får ej ingå.

- Grovavfall

Skrymmande avfall som sorterats ur hushållsavfallet, t.ex madrasser,
plastmöbler. Får transporteras till ÅVC av avfallslämnaren själv. Farligt avfall
får ej ingå.

- Restavfall

Den del av hushållsavfallet som återstår när grovavfall, kärl- och säckavfall,
farligt avfall och återvinningsbart material sorterats ut. Får transporteras till
ÅVC av avfallslämnaren själv.

KYL- och FRYSMÖBLER
Renhållningen hämtar och omhändertar avfall bestående av kasserade kyl- och frysmöbler. För hushåll ingår tjänsten i
den fasta avgiften. Kontakta Renhållningen för besked om hämtningstid. Möblerna skall hanteras varsamt för
undvikande av läckage.
För företag gäller mottagningsavgift vid deponi/återvinningscentral baserad på kylmöbelns totala längd. Bestämmelser
om detta finns i Prislista för renhållningstjänster.
LATRINAVGIFTER
Fast avgift

Helårsabonnemang
Årsavgift 350 kr. Innebär möjlighet att lämna kärl på ordinarie tur 1 g/varannan vecka
under perioden juni – augusti (normalt 7 ggr). Under övrig tid sker hämtning efter
beställning på ordinarie tur 1 g/månad (normalt 9 ggr).
Sommarabonnemang
Årsavgift 300 kr. Innebär möjlighet att lämna kärl på ordinarie tur 1 g/varannan vecka
under perioden juni - augusti. (Normalt 7 ggr)

Rörlig avgift

Kärl utställt till farbar väg 57 kr per kärl.
Kärl som hämtas och skiftas i toalettutrymmet 80 kr per kärl.

Ej schemalagd hämtning

Vid hämtning endast efter beställning (samlingslokal, bygdegård och dyl.) utgår en avgift
om 110 kr per hämtningstillfälle samt avgift per kärl enligt avgift för extra kärl nedan.
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Hämtning sker då på nästkommande ordinarie tur. För hämtning under övrig tid utgår
timtaxa med 500 kr/tim.
Extra kärl

Extra kärl debiteras med 57 kr för utställt kärl och med 80 kr för kärl hämtat vid
toalettutrymme.

Emballageavgift

För varje levererat tomkärl med lock debiteras 23 kr. Vid hämtning lämnas motsvarande
antal tomkärl om inte annat överenskommits.

Hämtning övrig tid

Vid sommarabonnemang tillkommer 57 kr per hämtningstillfälle under icke sommarperiod
samt avgift för extra kärl enligt ovan.

Avbrott

Vid uppehåll i hämtningen sker ingen reduktion av den fasta avgiften

Reducering

Kund som installerat s.k. separationstoalett och lämnar urin och/eller fekalier i separata
märkta kärl har rätt att få den fasta avgiften sänkt med 110 kr efter anmälan till
Renhållningen. Av Renhållningen lämnade anvisningar skall följas.

Särskilda bestämmelser
Hämtning av utställt kärl

Varje kund som har abonnemang för utställt kärl får varje år ett antal etiketter med sitt
abonnentnummer. Då kärlet ställs ut för hämtning skall en sådan etikett fästas på locket
för identifiering av vem kärlet tillhör. Kärl utan etikett hämtas ej.

Hämtning av kärl på toa

Kund som abonnerar på hämtning och skiftning av kärl på toaletten och som vid
hämtningstillfället önskar få kärlet hämtat/ej hämtat, måste vid hämtningsfordonets
stannställe tydligt ange detta. Markering skall ske med skylt som erhålls från
Renhållningen.

SLAMAVGIFTER
Vattenlåsbrunnar

Brunnar för ytvatten, anslutna till kommunens avloppsledning, debiteras 110 kr per brunn
och rensning.

Större samlingsbrunnar

Brunnar (fett- olje- och slamavskiljare) anslutna till kommunens avloppsledningar
debiteras vid tömning 500 kr/tim samt avgift för destruktion. Minsta debiteringstid är en
timme.

Enskilda avloppsanläggningar

Avgiften avser hämtning per anläggning omfattande en, två, eller tre kammare inrymda i
en, två eller tre brunnar som ej är anslutna till kommunens avloppsledning.
Med brunnsvolym avses kamrarnas sammanlagda volym under utloppsledningens
vattengång eller vid sluten tank, hela tankvolymen.
Volym på brunn/tank
Upp till 3 m3
upp till 6 m3
upp till 9 m3
större än 9 m3

Hämtningsavgift (enligt schema samt inom 14 dagar)
438 kr
628 kr
823 kr
120 kr/m3

Rensbrunnar

Max φ 400 mm på avloppsledning. I samband med slamtömning 170 kr/st.

Ej schemalagd hämtning

För hämtning som kräver avvikelse från körturlista utgår följande tilläggsavgifter utöver
hämtningsavgift enligt ovan (beställningsdagen medräknas ej):
- Hämtning inom 1 arbetsdag 880 kr. (Ex beställning torsdag – hämtning senast fredag)
- Hämtning inom 3 arbetsdagar 360 kr. (Ex beställning måndag – hämtning senast torsdag)
- Beställd hämtning som skall ske under icke arbetstid eller helg 940 kr/tim.

Extra tjänster

-

För extra slanglängder utöver 20 m utgår 73 kr per påbörjad 10-meterslängd.

-

Tunga brunnslock ( 30-50 kg) debiteras 50 kr extra per brunn.
Tunga brunnslock (mer än 50 kg) debiteras 200 kr extra per brunn.

-

Vid uppgrävning av brunnslock utgår timtaxa 500 kr/tim. Minsta debiteringstid är en halv
timme.
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-

Vid vägförhållanden där ordinarie tömningsfordon ej kan användas utgår timtaxa 500
kr/tim för aktuellt fordon med förare samt hämtningsavgift enligt ovan

-

Överfulla tankar debiteras enligt taxa för nästa volymintervall.

-

Framkörningsavgift debiteras med 250 kr/gång om tömning ej kan ske p g a ej framkomlig
väg, tömningsvägran från kund, ej upplåst anläggning m.m.

-

Samtidig tömning av brunn för köksavlopp (BDT-avlopp) och tank kan medföra lägre
kostnad än om de töms vid skilda tillfällen.

DEBITERING AV AVGIFTER
Avgifter för hushållssopor och därmed jämförligt avfall samt latrin debiteras kvartalsvis. I övrigt sker debitering efter
utförda tjänster. Som betalningsansvarig gentemot Renhållningen är fastighetsägare, men debitering av avgifter kan efter
överenskommelse i vissa fall ske direkt mot verksamhetsutövare/hyresgäst.
INDEXBESTÄMMELSER
Avgifterna i denna taxa är baserade på indextalet 366,5 (aug. 1997) i Renhållningsindex R77:4 med 1977 som basår.
För varje ändring ökas respektive minskas avgifterna efter förhållandet mellan avvikande index och ovan angivet
basindex. Beslut om taxeändring på grund av ändrat indextal fattas av Tekniska nämnden, dock ej oftare än 1 gång
årligen.
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Exploatering av kv. Stickerskan i Visby
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-02-23, § 23

•

Ledningskontoret 2006-01-19

•

Tekniska nämnden 2005-12-14, § 302

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-02-23
2006-01-31

Ks § 23
Au § 18

Exploatering av kv. Stickerskan i Visby
KS2005/0556-25
- Tekniska nämnden 2005-12-14, § 302
- Ledningskontoret 2006-01-19

Tekniska nämnden har föreslagit att kv. Stickerskan på Terra Nova i Visby ska
exploateras och begärt tilläggsanslag för detta. Området har planlagts för
30 småhustomter och en tomt för gruppboende. Exploateringen beräknas kosta
totalt ca 6,9 mnkr och inbringa ca 9,7 mnkr. Priset på en tomt ligger i storleksordningen 250 000 kr.
Ledningskontoret föreslår att förslaget tillstyrks, även om kontoret ifrågasätter
efterfrågan och det ekonomiskt motiverade att exploatera området. Tilläggsanslaget föreslås finansieras genom ökade inkomster från köpeskilling och
anläggningsavgifter.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Exploateringen av kv. Stickerskan i Visby godkänns och tekniska nämnden
beviljas 6 875 000 kr i tilläggsanslag för ändamålet.

• Medel anvisas genom ökade inkomster från köpeskillingen och anläggningsavgifter.

2006-01-19
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Dnr KS 2005/0556-25

Ledningskontoret
Anna-Lena Gutedal

Kommunfullmäktige

Exploatering av kv Stickerskan, Terra Nova, Visby
Ärendet
Tekniska nämnden (TN § 302/2005) föreslår att kv Stickerskan på Terra
Novaområdet exploateras. Utgiften för exploateringen uppgår till 6 875 tkr
med en beräknad inkomst på 9 750 tkr.

Bakgrund
Gotlands kommun kan för närvarande inte erbjuda byggklara småhustomter i
Visby samtidigt som det finns en efterfrågan i form av tomtkö. I dagsläget
finns ett planlagt områden för småhus på Terra Novaområdet, i kvarteret
Stickerskan. Denna plan är från 1992 och har inte genomförts. Genomförande
av planen med inriktning på 30 småhustomter i kvarteret beräknas kosta 6 875
tkr. Kostnaderna avser framför allt gator och VA-anläggningar. Intäkterna för
försäljning av tomterna beräknas till 9 750 tkr (250 tkr per tomt samt 75 tkr
för VA-anslutning, exkl moms).

Ledningskontorets bedömning
För att Gotland skall vara en attraktiv plats att bo på bör det finnas byggklara
tomter att erbjuda i Visby. För närvarande finns det ett planlagt, obebyggt
område i Visby för småhustomter och det är kv Stickerskan på Terra Nova.
Exploateringen för de 30 tomterna är förhållandevis dyr men omfattar
investeringar i gator och VA-anläggningar som kan komma fler obebyggda
kvarter till godo. Ekonomiskt sett är frågan hur många köpare det finns och
om det är ekonomiskt är försvarbart att exploatera området. På sikt är
bedömningen att tomterna kommer att säljas. Priset, 250 tkr per tomt, är något
högre än de senast sålda tomterna i området.

Postadress

Besöksadress

Telefon och fax

Webbplats och e-post

Bankgiro

Postgiro

SE-621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

+46 (0) 498-26 90 00
+46 (0) 498-21 55 20

www.gotland.se
gotlands.kommun@gotland.se

339-8328

18 97 50-3
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Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige
1. Exploatering av kvarteret Stickerskan, Terra Nova i Visby godkänns.
2. Tekniska nämnden beviljas tilläggsanslag med 6 875 tkr för
exploatering av kv Stickerskan.
3. Medel anvisas genom ökade inkomster från köpeskillingen och
anläggningsavgifter.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf

regiondirektör

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2005-12-14
Dnr TN 2005/2112 25

TN § 302 Exploatering av kv Stickerskan, Terra Nova, Visby
Tekniska förvaltningen 2005-11-30

För närvarande har Gotlands kommun ingen byggklar tomt i Visby att
erbjuda de som står i tomtkön. Tekniska förvaltningen anser det därför
lämpligt att aktualisera detaljplanen för Såpsjudaren och Stickerskan i Terra
Novaområdet i Visby. Planen, lagakraftvunnen 1992-06-25, har inte
genomförts till någon del.
Ett genomförande av planen medför kostnader för framförallt byggande
gator samt anläggande av VA. Framdragandet av VA-ledningar till området
kommer dock även en eventuell framtida utbyggnad av kvarteren
Såpsjudaren och Brodösen till godo.
Förvaltningschef Per Lindskog redogjorde för ärendet.
Vid en jämförelse mellan den värdeökning och de kostnader som
detaljplanen medför samt de mervärden som uppkommer genom att bl a
bidra till att lösta bostadsbristen kan ett genomförande av detaljplanen anses
ekonomiskt lönsam.
Kostnader

Intäkter

Gata + belysning
3 000 000 kr
VA fram till området
2 300 000 kr
VA inom område
1 200 000 kr
Fastighetsbildning o dyl
250 000 kr
Geologiska undersökningar
50 000 kr
Arkeologiska förundersökningar
75 000 kr
6 875 000 kr

Försäljning av småhustomter 500 000 kr
Anslutningsavgifter VA 2 250 000 kr
9 750 000 kr

Tekniska förvaltningen anser att om det finns förutsättning att ta ca
250 000 kronor per försåld småhustomt samt att det finns köpare till 8-10 tomter
skall detaljplanens södra del, kvarteret Stickerskan, genomföras.

Tekniska nämndens förslag till kommunstyrelsen
•

Hos kommunfullmäktige föreslås en exploatering av kv Stickerskan på Terra
Novaområdet med en prisbild av 250 000 kronor per tomt som förutsättning.

•

Hos kommunfullmäktige begärs medel för utbyggnaden med 6 875 000 kronor.
_____

Justerare

Utdragsbestyrkare

Kommunfullmäktige
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Borgensåtagande för Gotlands Energi AB
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-02-23 , § 54

•

Ledningskontoret 2006-01-25

•

GEAB 2005-06-28

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-02-23
2006-02-14

Ks § 54
Au § 52

Borgensåtagande för Gotlands Energi AB
KS2005/0329-04
- GEAB 2005-06-28
- Ledningskontoret 2006-01-25

Mot bakgrund av ändrad organisation har Gotlands Energiförsäljning AB begärt att
den borgen på 600 000 kr, som Gotlands kommun (och Vattenfall AB) ställt till
säkerhet för bolagets betalning av punktskatt för oljelager, ska överföras på
Gotlands Energi AB, som kommer att överta ansvaret för oljelagret.
Borgen tecknades i augusti 2004 (kommunfullmäktige § 116). Med Vattenfall AB har också avtal
tecknats om fördelningen av ansvaret vid eventuellt borgensinfriande.

Ledningskontoret redogör för bakgrunden och föreslår att framställningen bifalls.
Avtalet med Vattenfall AB behöver inte sägas upp, eftersom det är knutet till
borgensförbindelsen.
Det antecknas att borgenförbindelsen (avs. Gotlands Energiförsäljning AB) numera
återlämnats, varför någon åtgärd till att säga upp den inte behöver vidtas.
J ä v : Per-Olof Jacobsson (c) anförde jäv och deltog inte i behandlingen av ärendet.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Till lagringssäkerhet för betalning av Gotlands Energi AB:s punktskatt
avseende mineraloljor/bränslen går kommunen i borgen på sätt framgår av
upprättat förslag till borgensförbindelse.

• Med Vattenfall AB träffas föreslaget avtal med anledning av borgensåtagandet.
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TJÄNSTEUTLÅTANDE
DATUM

DIARIENUMMER

25 januari 2006

KS 2005/0329-04

Ledningskontoret
Patrik Pettersson

Kommunstyrelsen

Fråga om borgen såsom lagringssäkerhet för fullgörande av Gotlands Energi
AB:s skattskyldighet för bränslen
Av 4 kap. 4 § tredje stycket lagen (1994:1776) om skatt på energi följer en generell
skyldighet för upplagshavare att ställa säkerhet för betalning av skatten i samband
med tillverkning, bearbetning eller lagring av skattepliktigt bränsle (s.k.
lagringssäkerhet). Säkerheten skall uppgå till ett belopp som motsvarar tio procent av
skatten på de bränslen som upplagshavaren i medeltal förvarar på skatteupplaget
under ett år. Säkerheten får tas i anspråk först om upplagshavaren inte betalat skatten
i rätt tid.
Kommunfullmäktige beslutade den 16 augusti 2004, § 116, att gentemot Skatteverket
avseende lagringssäkerhet skulle kommunen solidariskt med Vattenfall AB gå i
borgen för upplagshavaren Gotlands Energiförsäljning AB. Vidare beslutades att
träffa avtal med Vattenfall AB om den närmare regleringen av borgensåtagandet. Av
avtalets 5 § framgår att för det fall part önskar säga upp borgensförbindelsen skall
andra parten omedelbart underrättas om detta och den andra parten skall därvid
medverka till att en formellt korrekt uppsägning kommer till stånd.
GEAB-koncernen har sedan fullmäktiges ställningstagande beslutat omstrukturera
sig på sådant sätt att det nu är Gotlands Energi AB som skall vara upplagshavare och
inte som tidigare dotterbolaget Gotlands Energiförsäljning AB. Med anledning härav
har bolaget gjort framställan om ny borgensförbindelse till förmån för Gotlands
Energi AB och nytt avtal med Vattenfall. Något uttryckligt ställningstagande till
uppsägning av den tidigare förbindelsen förekommer dock inte.
Av utredningen i ärendet har framkommit att flyttningen av ansvaret för
skatteupplagen påbörjats under hösten.
Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

0498-26 90 00 (växel)
0498-21 55 20 (telefax)

www.gotland.se
gotlands.kommun@gotland.se

339-8328

18 97 50-3
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Kommunen har tidigare ansett att ägarintresset i GEAB-koncernen kan motivera ett
ekonomiskt engagemang i form borgensåtagande i proportion till ägarandelen. Något
principiellt skäl att nu göra andra överväganden har inte framkommit. Med hänsyn
härtill och säkerhetens begränsade omfattning, 600 000 kronor, tillstyrker
ledningskontoret den aktuella framställningen. Ledningskontoret anser emellertid att
då avsikten inte är att öka kommunens risk för GEAB-koncernen, skall den tidigare
borgensförbindelsen sägas upp i samband med att den nya förbindelsen inges.
Eftersom giltigheten av tidigare avtalet med Vattenfall är knuten till
borgensförbindelsens giltighet, behövs inte någon särskild uppsägning av avtalet.
Förslag till beslut i kommunfullmäktige
1. Till lagringssäkerhet för betalning av Gotlands Energi AB:s energiskatter
avseende mineraloljor/bränslen går kommunen i borgen på sätt som framgår av
föreslagen borgensförbindelse.
2. Med Vattenfall AB träffas föreslaget avtal med anledning av borgensåtagandet i
p. 1.
3. Vattenfall AB underrättas för medverkan i uppsägning av borgensförbindelsen
avseende Gotlands Energiförsäljning AB.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
regiondirektör

Borgensförbindelse
enligt 4 kap 4 § lagen (1994:1776) om skatt på energi
(Förordning 1994:1784; RSFS 1997:5)

Till säkerhet för betalning av Gotlands Energi AB:s (556008-2157) punktskatt
avseende mineraloljor/bränslen går Vattenfall AB (556036-2138) och Gotlands
kommun (212000-0803) härmed solidariskt i borgen såsom för egen skuld till ett
belopp om sexhundratusen (600 000) kronor till förmån för staten eller annan EUmedlemsstat, avseende skatt som kan påföras i samband med lagring.
Denna borgen upphör att gälla
a) sex (6) månader efter av Vattenfall AB och Gotlands kommun till
beskattningsmyndigheten genom rekommenderad försändelse gjord
uppsägning; eller
b) vid den tidigare tidpunkt som beskattningsmyndigheten beslutar.
Beskattningsmyndighet är Skatteverket (202100-5448), 771 83 Ludvika.
Stockholm den ........ 2005
VATTENFALL AB (publ)

Gotlands kommun

______________________

________________________

______________________

________________________

Mellan Gotlands kommun, 621 81 Visby, org nr 212000-0803 ("Kommunen") och
Vattenfall AB, 162 87 Stockholm, org nr 556036-2138 ("Vattenfall"), gemensamt kallade
"Part" eller "Parterna", har idag ingåtts följande

Avtal
med anledning av borgensåtagande avseende Gotlands Energi AB

1 § Bakgrund
Parterna har den 22 november 2004 ingått borgensförbindelse ("Befintlig
Borgensförbindelse") till säkerhet för Gotland Energiförsäljning AB:s punktskatt
avseende mineraloljor/bränslen. Borgensförbindelsen är solidarisk, mot bakgrund
av 4 § Skatteverkets (tidigare Riksskatteverket) föreskrifter RSFS 1997:5.
Parterna har med anledning härav samma dag även ingått ett avtal ("Befintligt
Avtal") med syfte att reglera bl a hur ett eventuellt infriande av
Borgensförbindelsen slutligen skall regleras.
Med anledning av omorganisation inom Gotlands Energi-koncernen – främst pga
skärpta s k unbundlingregler – kommer bolaget Gotlands Energi AB att överta
ansvaret för berörda mineraloljor/bränslen (med tillhörande skattskyldighet). Som en
följd av detta behöver Befintlig Borgensförbindelse och Befintligt Avtal omregleras
avseende framtida förhållanden. Med anledning härav har Parterna den ..........2005
tecknat ny borgensförbindelse ("Borgensförbindelsen") och har överenskommit om
detta avtal ("Avtalet").
2 § Regressrätt
För det fall Part helt eller delvis infriar åtagande enligt Borgensförbindelsen, och
Parten därvid hade rättslig skyldighet att infria sitt åtagande, skall det belopp Parten
erlagt till borgenären slutligt regleras mellan Parterna enligt följande. Vardera Part
skall stå den slutliga kostnaden i proportion till det ägande respektive Part innehar
i Gotlands Energi AB vid tiden för infriandet.
För det fall Parten ej hade rättslig skyldighet att infria åtagande enligt
Borgensförbindelsen föreligger ej sådan regressrätt som anges i första
stycket.
3 § Ändrat ägande
För det fall Part avyttrar hela eller delar av sitt aktieinnehav i Gotlands Energi AB
till tredje part skall detta ej påverka avyttrande Parts åtaganden enligt detta Avtal.
Vid beräkning av ägandet enligt 2 § skall därvid respektive Parts aktieinnehav
beräknas som om avyttrande Part ej avyttrat ifrågavarande aktier.
4 § Meddelanden och betalning
Part som vill göra gällande regressrätt enligt detta Avtal skall skriftligen i
rekommenderad försändelse framställa sitt krav till andra Parten senast 14 dagar
efter att Parten infriat sitt åtagande enligt Borgensförbindelsen. Framställs ej sådant
krav saknar Parten regressrätt mot andra Parten.

Betalning till Parten skall därefter ske inom 30 dagar från mottagandet av
försändelsen. Vid försenad betalning utgår dröjsmålsränta enligt lag.
5 § Uppsägning av Borgensförbindelsen
För det fall Part önskar säga upp Borgensförbindelsen skall andra Parten omedelbart
underrättas därom. Andra Parten skall därvid medverka till att Borgensförbindelsen
på formellt korrekt sätt kan sägas upp. Sådan medverkan innefattar bland annat
skyldighet att underteckna ett korrekt uppsägningsdokument.
6 § Avtalets giltighet
Detta Avtal upphör att gälla samtidigt som Borgensförbindelsen. Avtalet är dock
giltigt även för tiden därefter såvitt avser krav som uppstått under tid
Borgensförbindelsen varit gällande.
7 § Upphörande av Befintligt Avtal
Parterna noterar att Befintligt Avtal upphör att gälla samtidigt som Befintlig
Borgensförbindelse. Dock är Befintligt Avtal giltigt även för tiden därefter såvitt
avser krav som uppstått under tid Befintlig Borgensförbindelse varit gällande.
*******************************

Detta Avtal har upprättats i två exemplar, varav Parterna tagit varsitt.
Stockholm den ....2005

Visby den ..... 2005

VATTENFALL AB (publ)

GOTLANDS KOMMUN

______________________

__________________________

______________________

__________________________

Datum:

Nr/Beteckning:

Er referens:

Er beteckning:

2005-06-28

NGAEV04

Gotlands Kommun

Handläggare:

Anne-Marie Ulrich

62181 VISBY

Angående säkerhet för punktskatter för Gotlands Energiförsäljning AB
Vattenfall AB och Gotlands Kommun solidariskt gått i borgen såsom för egen skuld för
Gotlands Energiförsäljning AB:s utestående punktskatt avseende oljelager. I avtal mellan
VAB och kommunen regleras parts regressrätt. Dokumenten är daterade den 22 november
2004 (J04091EF och J04090EF).
Pga de nya unbundlingreglerna angående skärpt åtskillnad mellan elförsäljning och nättjänst
kommer GEAB-koncernen att omorganiseras något. Detta medför bl a att Gotlands Energi
AB (556008-2157)kommer att ta över ansvaret för oljelagret (med tillhörande
skattskyldighet). Som en följd av detta behöver ju även borgensförbindelsen och avtalet
skrivas om. Detta torde rättsligt sett kunna göras relativt enkelt; i stort sett torde endast
firma och datum behöva ändras. Själva handläggningen kan ju däremot ta viss tid; för
kommunens del krävs väl ett beslut i fullmäktige.
Bilagor: 2 exemplar av avtal samt borgensförbindelse
Med vänliga hälsningar
Gotlands Energiförsäljning AB
Värme

Anne-Marie Ulrich

Gotlands Energiförsäljning AB
Storgatan 95
620 30 SLITE

Tel:
Fax:
E-mail:

0498-28 50 00
0498-28 51 30
kontakt@geab.vattenfall.se

Postgiro OCR:
Postgiro:
Bankgiro:
Org.nr:

92 66 02-4
18 94 00-5
834-8278
556528-4154

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 11

2006-03-20

Förbättring av parkeringen vid Hemse vårdcentrum. Motion
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-02-23, § 28

•

Motion 2005-04-25

•

Ledningskontoret 2006-01-09

•

Tekniska nämnden 2005-12-14, § 292

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

Motion
2005-04-25
Centerpartiet, Gotland
Box 2014, 621 26 VISBY
Besöksadress: Solbergagatan 30
Tel 0498-21 21 04, 21 51 38
Fax 0498-21 71 01
E-post: gotland@centerpartiet.se
Hemsida: www.gotlandscentern.nu

Till
Kommunfullmäktige

Ang. Förbättringar och utvidgning av parkeringen vid Hemse Vårdcentrum.
Genom att all distriktsvård på södra Gotland numera är lokaliserad till Hemse
vårdcentrum har trycket medfört ett ökat besökstryck.
Det är nästan omöjligt att kunna finna en lämplig parkering, trängseln är ofta stor vid
nästan vilken tidpunkt som helst.
Dessutom är antalet parkeringsplatser för funktionshindrade alldeles för litet och det är
svårt för t.ex. rullstolsburna personer att komma ur och i sina bilar.
De rådande förhållandena här har påtalats av många boende på södra Gotland, som
anser att något måste göras.
Med anledning av vad som här anförts hemställer undertecknad;
Att

Tekniska nämnden snarast vidtar erforderliga åtgärder för att förbättra och
utvidga parkeringen vid Hemse Vårdcentrum.

Hamra 2005-04-25
Torsten Gislestam (c)

Gösta Hult (C)

Christer Mattsson (C)

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-02-23
2006-01-31

Ks § 28
Au § 23

Motion. Förbättring av parkeringen vid Hemse vårdcentrum
KS2005/0205-31
- Motion 2005-04-25
- Tekniska nämnden 2005-12-14, § 292
- Ledningskontoret 2006-01-09

Med hänvisning till svårigheterna att hitta parkeringsplats vid Hemse vårdcentrum
har Torsten Gislestam m.fl. (c) i motion hemställt att parkeringen där ska förbättras
och utvidgas. Behovet av fler parkeringsplatser för funktionshindrades bilar påtalas
också.
Tekniska nämnden kommer att genomföra ett försök med att tidsreglera
parkeringen. Slår det försöket inte väl ut, kommer frågan om att utvidga
parkeringen att aktualiseras.
Ledningskontoret föreslår att motionen anses besvarad med de planerade
åtgärderna.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med hänvisning till de åtgärder som tekniska
nämnden avser att vidta.

1(1)

2006-01-09

Dnr 2005/0205-31

Ledningskontoret
Lennart Johansson

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Motion angående förbättringar och utvidgning av parkeringen vid Hemse Vårdcentrum
Bakgrund
Torsten Gislestam, Gösta Hult och Christer Mattsson har i en motion till
kommunfullmäktige föreslagit att ”tekniska nämnden snarast vidtar erforderliga åtgärder för att förbättra och utvidga parkeringen vid Hemse Vårdcentrum”.
Bedömning
Tekniska nämnden har i beslut 2005-12-14 (§ 292) tillstyrkt motionen och att
arbetet med förbättring av parkeringssituationen genomförs enligt tekniska förvaltningens förslag. Förslaget innebär ändrat nyttjande av befintliga parkeringsytor och förändringen avses att utvärderas. Visar det sig trots genomförda
ändringar fattas parkeringsplatser får frågan om utökning av parkeringsytorna
prövas.
Ledningskontoret finner att med planerade åtgärder kan motionen anses besvarad.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Motionen anses besvarad med hänvisning till planerade åtgärder.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Lennart Johansson
Planeringsstrateg

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

0498-26 90 00 (växel)
0498-21 55 20 (telefax)

www.gotland.se
gotlands.kommun@gotland.se

339-8328

18 97 50-3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2005-12-14

Dnr TN 2005/0840 31

TN § 292 Motion. Förbättringar och utvidgning av parkeringen
vid Hemse Vårdcentrum
Tekniska förvaltningen 2005-11-30

Torsten Gislestam, Gösta Hult, och Christer Mattsson alla centerpartiet
föreslår i en motion till fullmäktige följande:
”att tekniska nämnden snarast vidtar erforderliga åtgärder för att förbättra
och utvidga parkeringen vid Hemse Vårdcentrum”.
Tekniska förvaltningen har studerat parkeringssituationen och utarbetat ett
förslag till tidsreglering av befintliga parkeringsplatser. Förslaget kommer
att genomföras och utvärderas. Visar det sig att det trots genomförda
ändringar fattas parkeringsplatser får frågan om utökning av
parkeringsytorna prövas.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Hos kommunstyrelsen tillstyrks motionen och att arbetet med förbättring
av parkeringssituationen genomförs enligt tekniska förvaltningens förslag.
_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.
_____

Protokollsutdrag:
TF gatu- och markavd
Kommunstyrelsen + handl

Justerare

Utdragsbestyrkare

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 12

2006-03-20

Mark för boulespel. Motion
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-02-23, § 29

•

Motion 2005-09-19

•

Ledningskontoret 2006-01-09

•

Tekniska nämnden 2005-12-14, § 309

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

Till
Gotlands kommun
Kommunfullmäktige
MOTION
”Hemlösa boule spelare” var rubriken på ett inlägg av L Ahlqvist i GT 050816.
Boule har blivit en alltmer populär fritidsaktivitet för pensionärer. Från nyåret 2006 står c:a
200 boulespelare i Visby utan lokal för att kunna utöva sin sport, då nuvarande banor på A7området inte längre kommer att vara tillgängliga.
Boulespelet har utökats de senaste åren och alltfler söker sig till denna aktivitet, som är
särskilt lämplig för äldre människor.
Boulespelet utövas över hela Gotland och för pensionärerna får vinnande grupp försöka
erövra SM på Gysinge som är pensionärernas egen kursgård.
Boulespelet har förutom själva spelet en social funktion som är mycket värdefull. Att med
kontinuitet och under gemytliga former på ett naturligt sätt träffas och h utöva sin sport är
friskvård av hög kvalité.
Det är därför synnerligen angeläget att det inte blir något avbrott i aktiviteten utan att
nuvarande bouleområde på A7-området ersättes så att möjligheter kan erbjudas för utövande
av sporten på annat område.
Jag hemställer:
Att mark och lokal snarast och till en rimlig kostnad ställes till förfogande för utövande av
boulespel i Visby
Rose-Marie Stenbom
s-ledamot i fullmäktige

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-02-23
2006-01-31

Ks § 29
Au § 24

Motion. Mark för boulespel
KS2005/0376-72
- Motion ink 2005-09-19
- Tekniska nämnden 2005-12-14, § 309
- Ledningskontoret 2006-01-09

Rose-Marie Stenbom (s) har i motion hemställt att mark och lokal ska ställas till
förfogande för dem som utövar boulespel, sedan utövarna sagts upp från den plats
på A 7-området, där de hållit till.
Tekniska nämnden redogör för anledningen till att marken inte längre kan upplåtas
– bostadsbyggande – och överenskommelsen med Almedalens Bouleklubb om
temporärt utnyttjande av lokalen. Frågan bör lösas i ett större sammanhang, t.ex. i
samband med idrottscentrum, men yppar sig möjlighet till lösning kommer tekniska
förvaltningen att medverka till att utövarna får plats för sitt spel
Ledningskontoret delar tekniska nämndens uppfattning om hantering; behoven bör
hanteras på samma sätt som andra intressegruppers behov av anläggningar. Det är
också uppmärksammat av kultur- och fritidsförvaltningen i dess planering.
Motionen föreslås avstyrkas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med tekniska nämndens yttrande.

1(1)

2006-01-09

Dnr 2005/0376-72

Ledningskontoret
Lennart Johansson

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Motion angående mark för boulespel i Visby
Bakgrund
Rose-Marie Stenbom har i en motion till kommunfullmäktige föreslagit ”att
mark och lokal snarast och till en rimlig kostnad ställes till förfogande för utövande av boulespel i Visby”
Bedömning
Tekniska nämnden har i beslut 2005-12-14 (§ 309) redogjort för förutsättningarna i samband med upplåtelse av den mark inom A7-området där boulespel
idag bedrivs. Almedalens Bouleklubb har, i samband med kontraktets tecknande, informerats om att marken skulle komma att användas för annat ändamål.
Frågan om besittningsskydd har reglerats särskilt vilket innebär att hyresgästen
avstått detsamma. Hyresgästen har således i formell mening inte någon rätt till
ersättningslokal eller någon rätt till ersättning. Någon lokal av motsvarande
karaktär finns inte ledig för närvarande. Om en sådan skulle bli ledig framöver
och inte behövs för kommunal verksamhet är tekniska förvaltningen beredd att
medverka till att hitta en lösning. Frågan bör lösas i ett större sammanhang, t
ex vid ett idrottscentrum eller friluftsområde. Tekniska nämnden föreslår att
motionen skall anses besvarad genom lämnad redovisning.
Ledningskontoret anser, liksom tekniska nämnden, att frågan bör lösas i ett
större sammanhang. De behov som framförs i motionen bör hanteras på samma
sätt som andra intressegruppers behov av anläggningar. Enligt kultur- och
fritidsförvaltningen är behovet uppmärksammat och beaktas i den planering
som pågår för olika gruppers behov.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Motionen avslås.
LEDNINGSKONTORET
Bo Dahllöf
Regiondirektör

Lennart Johansson
Planeringsstrateg

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

0498-26 90 00 (växel)
0498-21 55 20 (telefax)

www.gotland.se
gotlands.kommun@gotland.se

339-8328

18 97 50-3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2005-12-14

Dnr TN 2005/2134 28

TN § 309 Motion. Hemlösa ”boulespelare”
Tekniska förvaltningen 2005-11-23
Au § 261

I motion till Gotlands kommunfullmäktige har motionsställaren hemställt
att mark och lokal snarast och till en rimlig kostnad ställs till förfogande
för utövande av boulespel i Visby. Skälet till motionen är bl a att avtalet
avseende befintlig lokal och banor inom A7-området sagts upp fr o m
årsskiftet 2006/2007. För berörd del av A7-området pågår
detaljplanearbete för att möjliggöra bebyggelse av ca 200 bostäder.
Detaljplanen för området beräknas bli antagen efter sommaren 2006.
Detta innebär att exploatering av området kan påbörjas kring årsskiftet
2006/2007.
Av det skälet har avtal gällande lokal och bouleområde sagts upp. Någon
lokal av motsvarande karaktär finns inte ledig idag. Om det skulle
uppkomma framöver och lokalen inte behövs för kommunal verksamhet
är förvaltningen givetvis beredd att medverka till att hitta en lösning.
Upplysningsvis kan även nämnas att förvaltningen har informerat
Almedalens Bouleklubb i samband med kontraktets tecknande att marken
skulle komma att användas för annat ändamål. Av det skälet har frågan
om besittningsskydd reglerats särskilt vilket innebär att hyresgästen
avstått detsamma, d v s i formell mening inte har någon rätt till
ersättningslokal eller någon rätt till ersättning. En praxis som alltid
tillämpas vid motsvarande situationer. Frågan bör lösas i ett större
sammanhang, t ex vid ett idrottscentrum eller friluftsområde.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Hos kommunstyrelsen föreslås att motionen anses besvarad genom
förvaltningens yttrande.
_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.
_____
Protokollsutdrag:
TF fastighetsavd
Kommunstyrelsen + handl

Justerare

Utdragsbestyrkare

2005-11-23

1(2)
TN 2005/2134-28

Tekniska förvaltningen
Roger Möller

Tekniska nämnden
Gotlands kommun

Motion avseende ”hemlösa boulespelare” (KS 2005/0376-72)
I motion till Gotlands kommunfullmäktige har motionsställaren hemställt att mark och
lokal snarast och till en rimlig kostnad ställs till förfogande för utövande av boulespel
i Visby. Skälet till motionen är bl a att avtalet avseende befintlig lokal och banor
inom A7-området sagts upp fr o m årsskiftet 2006/2007. Kommunstyrelsen har fått i
upp-drag att utreda förutsättningarna enligt motionsställarens hemställan. Motionen
har överlämnats för internremiss.
Bostadsbristen på Gotland och framför allt i Visby började öka i och med konjunkturuppgången i början av 2000-talet. För att komma tillrätta med bostadsbristen
fattades beslut om bostadspolitiska åtgärder, vilka bl a omfattade planläggning för
att möjlig-göra bostadsbebyggelse. Målsättningen var att bygga 500 bostäder inom
perioden 2003-2006. Som en konsekvens av detta beslut har berörda förvaltningar
genomfört uppdraget och skapat förutsättningar för bostadsbebyggelse i enlighet
med målsätt-ningen. För berörd del av A7-området pågår detaljplanearbete för att
möjliggöra be-byggelse av ca 200 bostäder. Detaljplanen för området beräknas bli
antagen efter sommaren 2006. Detta innebär att exploatering av området kan
påbörjas kring års-skiftet 2006/2007.
Av det skälet har avtal gällande lokal och bouleområde sagts upp. Någon lokal av
motsvarande karaktär finns inte ledig idag. Om det skulle uppkomma framöver och
lokalen inte behövs för kommunal verksamhet är förvaltningen givetvis beredd att
medverka till att hitta en lösning. Upplysningsvis kan även nämnas att förvaltningen
har informerat Almedalens Bouleklubb i samband med kontraktets tecknande att
marken skulle komma att användas för annat ändamål. Av det skälet har frågan om
besittningsskydd reglerats särskilt vilket innebär att hyresgästen avstått detsamma,
dvs i formell mening inte har någon rätt till ersättningslokal eller någon rätt till ersättning. En praxis som alltid tillämpas vid motsvarande situationer. Frågan är dock om
inte detta bör lösas i ett större sammanhang, typ idrottscentrum eller friluftsområde.
Tekniska förvaltningen föreslår tekniska nämnden besluta
att överlämna ovanstående redovisning såsom sitt svar till kommunstyrelsen
TEKNISKA FÖRVALTNINGEN

Per Lindskog
Teknisk direktör

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Bremergränd 1
Visby

0498-26 90 00 (växel)
0498-26 99 55 (telefax)

www.gotland.se/tf
tekniska.forvaltningen@tf.gotland.se

339-8328

18 97 50-3

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 13

2006-03-20

Frivillig rådgivning vid inlämnande av medborgarförslag. Motion
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-02-23, § 30

•

Motion 2005-10-24

•

Ledningskontoret 2005-01-13

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

MODERATA SAMLINGSPARTIET
på Gotland
Solveig Artsman

MOTION
2005-10-24

Motion till kommunfullmäktige i Gotlands Kommun

Betr: Information i samband med medborgarförslag
Det är glädjande att Gotland har engagerade innevånare som lämnar in medborgarförslag.
Flera gånger har det lämnats in förslag i ärenden där beslut redan är fattade eller inom
områden som inte kommunen har befogenhet att fatta beslut om. Det är inte lätt att känna till
alla regler som gäller för en motion / ett förslag.
På grund av den icke formellt korrekta utformningen av förslagen blir många av dem
avslagna. Detta kan uppfattas som byråkratiskt av medborgarna. ”Varför ska vi lämna in
förslag när politikerna ändå avslår dem. De bestämmer allt i alla fall.” För kommunens del tar
dessa förslag tid att bereda.
Felet att det har blivit så här är vårt, d.v.s. politikernas. Vi har inte sett till så att det finns
tillräckligt med information. Självklart ska vi inte styra över vilka medborgarförslag som
lämnas in, men om vi ordnade det så att man fick möjlighet till frivillig rådgivning hos
exempelvis kommuninformationen när man lämnade in förslaget så tror jag att mycket skulle
vara vunnet.
Demokratin är värdefull och vi måste förvalta den på bästa sätt!
Undertecknad yrkar därför
Att kommunfullmäktige beslutar att det ska finnas möjlighet till frivillig rådgivning i
samband med inlämnandet av medborgarförslag
Visby dag som ovan

Solveig Artsman (m)

UTLÅTANDE
2006-01-13

1(1)
Dnr: KS2005/0440-10

Ledningskontoret
Ann Egefalk

Motion om information inför medborgarförslag
Solveig Artsman (m) hävdar i motion att många medborgarförslag avslagits
p.g.a. formella brister, t.ex. att förslag väcks i frågor som redan är avgjorda
eller oförenliga med kommunens kompetens. Detta sammantaget skulle
leda till en uppgivenhet hos kommunens medlemmar och onödig
administration. Hon vill därför att det ska ordnas ”frivillig rådgivning hos
exempelvis kommuninformationen” när man lämnar in förslag.
Bedömning.
Av de hittills 56 inlämnade förslagen har kommunfullmäktige behandlat
35. I några få fall har beredningen visat, att förslaget är kompetensvidrigt
(att försvaret ska vara kvar på Gotland) eller oförenligt med gällande
författningar (avgift vid infart till innerstaden och att inflyttande skulle få
tomter gratis). En uppgift för förvaltningarna är redan idag att stå till tjänst
med upplysningar, formella såväl som sakliga. Att ge råd eller avgöra om
det planerade initiativet eventuellt kan vara förenligt med den kommunala
kompetensen förefaller orimligt och också kunna uppfattas som försök att
förhindra vissa förslag. Det får konstateras under beredningen, som
därmed fyller en pedagogisk uppgift.
Den blankett som ska användas finns för att bl.a. klargöra att det handlar
om ett medborgarförslag och inte synpunkter, som allmänheten ibland
skickar till Gotlands kommun. Det går utmärkt att ytterligare utveckla
tankarna i bilagor, vilket också flera förslagsställare gjort. På blanketten
finns också anvisningar, bl.a. om fullmäktiges och nämndernas
befogenheter. Trots det har fullmäktige behandlat ett flertal förslag som får
betraktas som nämndfrågor - framför allt tekniska nämndens - vilket också
förutsågs vid införande av systemet. Förslagen har därmed tagits på allvar
och inte avfärdats av formella skäl.
På kommunens hemsida finns också motsvarande information som
blankettens och hänvisning till uppgiftslämnare. Kommunstyrelsens kansli
står självfallet till allmänhetens tjänst vid förfrågningar. Något behov av
organiserad information och rådgivning i samband med medborgarförslag
anses inte föreligga.
Förslag till kommunstyrelsen för beslut i kommunfullmäktige: Motionen avslås.
LEDNINGSKONTORET
Bo Dahllöf

Regiondirektör

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

0498-26 90 00 (växel)
0498-21 55 20 (telefax)

www.gotland.se
gotlands.kommun@gotland.se

339-8328

18 97 50-3

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-02-23
2006-01-31

Ks § 30
Au § 25

Motion. Frivillig rådgivning vid inlämnande av medborgarförslag
KS2005/0440-10
- Motion 2005-10-24
- Ledningskontoret 2006-01-13

Solveig Artsman (m) har i motion föreslagit att kommunen ska organisera rådgivning, som allmänheten kan utnyttja inför avlämnande av medborgarförslag.
Motivet är, enligt vad som uppges i motionen, att flera förslag avslagits av formella
skäl, vilket skulle kunna leda till att allmänheten anser att systemet är byråkratiskt
och väljer att avstår från att utnyttja det.
Ledningskontoret föreslår att motionen avstyrks och hänvisar till att formella skäl –
förslag utanför kommunens kompetens eller oförenliga med gällande författningar
– varit grund för avslag i några få fall. På hemsidan och på den blankett som ska
användas finns uppgifter om formalia och i ledningskontorets uppgift ligger att stå
till tjänst med upplysningar, dock utan att lämna råd.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Motionen anses besvarad med ledningskontorets utlåtande.

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

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

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

Namnteckning
Namnförtydligande

Adress
Postadress

Gotlands kommun - blankett för medborgarförslag 2004-06-17

Sidan 1 av 2

Välkommen med ditt medborgarförslag
Allmän information
Den som är folkbokförd i Gotlands kommun får väcka ärenden i
fullmäktige, s.k. medborgarförslag. Detta gäller såväl barn och ungdomar
som personer med utländsk bakgrund som inte har kommunal rösträtt.
Denna förslagsrätt tillkommer endast folkbokförda, inte föreningar, råd eller
dylikt. Termen medborgarförslag används för att skilja förslaget från de
motioner som lämnas av fullmäktiges ledamöter.
Ett medborgarförslag kan bara behandlas av fullmäktige om det ligger inom
fullmäktiges befogenhetsområde. Fullmäktige beslutar i frågor av principiell
beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, t.ex. val av
ledamöter i nämnder och ansvarsfrihet för dem, budget, skatt, mål och
riktlinjer samt taxor.
Ärenden som rör myndighetsutövning och enskilda personer behandlas inte
av fullmäktige. Fullmäktige beslutar inte heller i nämndernas löpande
förvaltningsfrågor t.ex. gatubelysning, parkeringsfrågor, hastighetsbegränsningar, renhållning, klottersanering. Om ett sådant ärende inkommer
till fullmäktige bereds det inte som ett medborgarförslag utan som en
inkommen synpunkt som direkt överlämnas till berörd nämnd.
Endast ett förslag till ett beslut kan lämnas per medborgarförslag. Önskar du
lämna flera förslag, skall ny blankett användas.
Medborgarförslag införs på prov i kommunen och gäller under tiden
1 juli 2004 till och med 31 december 2006 för att därefter utvärderas.
Särskild blankett ska användas
Medborgarförslaget ska vara skriftligt, egenhändigt undertecknat av en eller
flera personer, ha namnförtydligande och adress. Förslaget ska skrivas på
särskild blankett som finns på kommunens hemsida eller ledningskontoret,
Klosterplan 2 i Visby. Blanketten kan inlämnas till kommunfullmäktige vid
ett sammanträde eller till ledningskontoret. Blanketten på kommunens
hemsida kan fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut, undertecknas och
lämnas in.
Vad händer med medborgarförslaget
När förslaget kommer in till kommunfullmäktige blir detta allmän handling
och diarieförs. När förslaget första gången tas upp i kommunfullmäktige blir
det inget beslut utan det remitteras till kommunstyrelsen för s.k. beredning.
Medborgarförslaget bör beredas inom ett år och samma regler gäller som för
vanliga motioner. Två gånger per år redovisas de förslag som inte hunnit
beredas färdigt. Förslagsställaren kommer att underrättas om när
kommunfullmäktige kommer att behandla ärendet men förslagsställaren har
inte någon yttranderätt i kommunfullmäktige.

Gotlands kommun:
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Välkommen med ditt medborgarförslag
Allmän information
Den som är folkbokförd i Gotlands kommun får väcka ärenden i fullmäktige, s.k. medborgarförslag. Detta gäller även
barn och ungdomar samt personer med utländsk bakgrund som inte har kommunal rösträtt. Denna förslagsrätt
tillkommer endast folkbokförda, inte föreningar, råd eller dylikt. Termen medborgarförslag används för att skilja förslaget
från de motioner som lämnas av fullmäktiges ledamöter.
Ett medborgarförslag kan bara behandlas av fullmäktige om det ligger inom fullmäktiges befogenhetsområde.
Fullmäktige beslutar i frågor av principiell beskaffenhet eller annars av större vikt för kommunen, t.ex. val av ledamöter i
nämnder och ansvarsfrihet för dem, budget, skatt, mål och riktlinjer samt taxor.
Ärenden som rör myndighetsutövning och enskilda personer behandlas inte av fullmäktige. Fullmäktige beslutar inte
heller i nämndernas löpande förvaltningsfrågor t.ex. gatubelysning, parkeringsfrågor, hastighetsbegränsningar,
renhållning, klottersanering. Om ett sådant ärende inkommer till fullmäktige bereds det inte som ett medborgarförslag
utan som en inkommen synpunkt som direkt överlämnas till berörd nämnd.
Endast ett förslag till ett beslut kan lämnas per medborgarförslag. Önskar du lämna flera förslag, skall ny blankett
användas.
Medborgarförslag införs på prov i kommunen och gäller under tiden 1 juli 2004 till och med 31 december 2006 för att
därefter utvärderas.
Särskild blankett ska användas
Medborgarförslaget ska vara skriftligt, egenhändigt undertecknat av en eller flera personer, ha namnförtydligande och
adress. Förslaget ska skrivas på särskild blankett som finns på kommunens hemsida eller ledningskontoret, Klosterplan
2 i Visby. Blanketten kan inlämnas till kommunfullmäktige vid ett sammanträde eller till ledningskontoret. Blanketten på
kommunens hemsida kan fyllas i elektroniskt men måste skrivas ut, undertecknas och lämnas in.
Vad händer med medborgarförslaget
När förslaget kommer in till kommunfullmäktige blir detta allmän handling och diarieförs. När förslaget första gången tas
upp i kommunfullmäktige blir det inget beslut utan det remitteras till kommunstyrelsen för s.k. beredning.
Medborgarförslaget bör beredas inom ett år och samma regler gäller som för vanliga motioner. Två gånger per år
redovisas de förslag som inte hunnit beredas färdigt. Förslagsställaren kommer att underrättas om när
kommunfullmäktige kommer att behandla ärendet men förslagsställaren har inte någon yttranderätt i
kommunfullmäktige.

Blanketten är i pdf-format:
ladda hem Adobe reader
För mer information kontakta
Per Lundin
Tfn 0498-26 93 55
E-post per.lundin@gotland.se

http://www.gotland.se/imcms/GetDoc?meta_id=15125&template=utskrift_mall_1
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Motioner och medborgarförslag under
beredning
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-02-23, § 27

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-02-23
2006-01-31

Ks § 27
Au § 22

Motioner och medborgarförslag under beredning

Förteckning över motioner och medborgarförslag under beredning som enligt
kommunfullmäktiges arbetsordning ska rapporteras.
Kommunstyrelsens beslut
•

Förteckningen överlämnas till kommunfullmäktige.

Motioner under beredning
Diarienr

Reg. datum Ärende

Motionär

Remiss

Team

KS 2003/0525 2003-12-16

Gotländsk turistnärings konkurrens med Baltikum

Mats E:son Hjorth, Nils Rohnquist (kd)

KS 2004/0293 2004-06-29

Gratis parkering för miljöbilar

Ann Enström m.fl. (mp)

KS 2004/0294 2004-06-29

Effektivisering genom minskat sammanträdande

Lena Celion, (m)

ROI

KS 2004/0459 2004-10-26

Differentierat investeringsstöd

Eva Gahnström (c)

NE

KS 2004/0460 2004-10-26

Gratis parkering för miljöbilar

Stefan Nypelius (c)

KS 2004/0558 2004-12-14

Barnomsorg vid arbete på obekväm arbetstid (kvällar)

Carina Grönhagen m fl (s)

KS 2005/0146 2005-03-22

Uppföra ett Samhällsbyggarnas hus på P 18

Eva Nypelius m fl (c)

KS 2005/0203 2005-04-26

Antidiskrimineringsklausul vid upphandling

Brittis Benzler, Roland Norbeck (v) m fl

KS 2005/0204 2005-04-26

Policy för tobaksfrågor

Barbro Ronsten (c)

NE
TN *

PL

TN *
BUN

PL
1)

LED
PL

2)

ÄT
FH

2)

KS 2005/0308 2005-06-27

Krav på kollektivavtal vid upphandling

Per-Erik Andh m.fl. (s)

KS 2005/0377 2005-09-20

Rrevidering av ekoprogram och kretsloppsplan.

Lars Thomsson (c)

PL

KS 2005/0378 2005-09-20

Gotland som försöksområde för koldioxidneutral energiföLars Thomsson (c)

PL

KS 2005/0379 2005-09-20

Jämförelser med andra kommuner avs. sjukvård och kol Göran Örtbrant (m)

EK

KS 2005/0380 2005-09-20

Vindkraftetablering på Tofta skjutfält

Bror Lindahl (fp)

KS 2005/0432 2005-10-25

Kartläggning av ungdomars villkor på Gotland

Elias Özyurt Eldenblom

KS 2005/0433 2005-10-25

Folkomröstning om utökad valfrihet i barnomsorgen

Yngve Andersson m.fl. (kd)

BUN

LED

KS 2005/0434 2005-10-25

Regler för placering av vindkraftverk

Eva Gahnström (c)

BN

PL

KS 2005/0435 2005-10-25

Ändring av beräkning av tomträttsavgäld

Pär Stenegärd, Eva Gahnström (c)

TN

EK

KS 2005/0436 2005-10-25

Llistningssystemet inom primärvården

Brittis Benzler m fl (v)

HSN

LED

KS 2005/0439 2005-10-25

Ändring av beräkning av tomträttsavgäld

Staffan Bergwall (m)

TN

EK

KS 2005/0485 2005-11-29

Samordning av arbetet med äldrecenter

Nypelius (c) Celion (m) Lindahl (fp) AnderssHSN, SON

LED

KS 2005/0486 2005-11-29

Revidering av Näringsutvecklingsprogram

Stefan Nypelius, Lars Thomsson (c)

RU

KS 2005/0487 2005-11-29

Inrättande av kommunalt stipendium vid Högskolan

Bror Lindahl m.fl.

LED

KS 2005/0530 2005-12-13

Arbete för unga vuxna med funktionshinder

Brittis Benzler m fl (v)

BUN

LED

KS 2005/0531 2005-12-13

Hospice verksamhet på Gotland

Carina Lindberg m fl (v)

HSN

LED

BN

ÄT

PL
LED

Motioner under beredning. Januari 2006

KS 2005/0532 2005-12-13

Vårdprogram för barn- och ungdomar med psykisk ohälsCarina Lindberg m fl (v)
* Yttrande inkommet
1)

BUN har önskat invänta resultatet av enkät i frågan

2)

Upphandlingskommitténs förslag har inväntats

MOT Status jan 06

HSN

LED

Medborgarförslag under beredning
Diarienr
Reg. Datum
KS 2005/0162005-04-05
KS 2005/0282005-06-03
KS 2005/0302005-06-17
KS 2005/0312005-06-28
KS 2005/0312005-06-30
KS 2005/0332005-07-20
KS 2005/0352005-08-23
KS 2005/0392005-09-30
KS 2005/0402005-10-06
KS 2005/0412005-10-21
KS 2005/0442005-10-31
KS 2005/0442005-10-31
KS 2005/0462005-11-17
KS 2005/0472005-11-22
KS 2005/0512005-12-01
KS 2005/0522005-12-08
KS 2006/0002006-01-04

Ärende
Handlingsplan för att bekämpa våld mot kvinnor
Skapa ny stadsdel i gammal stil i Visby
Sockengränsskyltar
Oron över ungdomars livssituation
Skylta upp en slinga på befintliga cykelvägar
Sockengränsskyltar
Slopa 'Bussiga kortet' för resor i Visby
Namnbyte på Vårdcentralerna
Om ansvaret för dom äldreboende
Gotland en zon fri från GMO-grödor
Bygg en inomhus Skatehall
Vegetationsrensning vid Stuxgården
Trafiksituationen på Strandgatan
Beräkningsgrunden för tomträttsavgäld
Vårdnadsbidrag till hemmavarande föräldrar
Handikappanpassad idrottshall/styrketräningslokal
Låt arbetslösa personer få städa stränder

Förslagsställare
Remiss
Bo Gunnar Fängström
SON *
Per Edman
Arne Eklund
TN *
Erik Kärrbrink m.fl.
BUN *, KSK *, SON *
Gun Hägglund
TN
Gunnar Geisle
TN *
Bengt Lagersson
BUN *, KFN, TN
Simóne Spånghagen
HSN
Gill Nordgren
SON *
Frans Brozén
MHN
Daniel Lind, Jacob Lind
KFN
Yvonne Fredriksson
TN
Kjell Landin
TN
Elis Nilsson och Åke DanseTN
Daniel Magnusson
BUN
Lissa Sigrén
HSN, KFN
Ursula Brottman
TN

Team
LED
PL
RU
LED
FH
RU
FH
LED
LED
PL
PL
KS
ÄT
ÄT
LED
LED
LED

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 15

2006-03-20

Tilläggsanslag för bibehållande av tre
ambulanser. Medborgarförslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-02-23 , § 31

•

Medborgarförslag 2004-08-07

•

Räddningstjänsten 2006-01-10

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Att kommunfullmäktige beslutar att ge Räddningstjänsten ett tilläggsanslag så att ambulanstjänsten
kan fortsätta att använda tre ambulanser.

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

Tilläggsanslaget skall resultera i att ambulanserna
fortsatt kan vara placerade i Visby, Hemse och Slite

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

Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

2004-08-07

Namnförtydligande

Margareta och Christer Wennström

Adress

Box 94
Postadress

620 16 Ljugarn
Gotlands kommun – blankett för medborgardförslag 2004-06-17
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GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-02-23
2006-01-31

Ks § 31
Au § 26

Medborgarförslag. Tilläggsanslag för bibehållande av tre ambulanser
KS2004/0335-90
- Medborgarförslag 2004-08-07
- Räddningstjänsten 2006-01-10

Margareta och Christer Wennström har i medborgarförslag föreslagit tilläggsanslag
till räddningstjänsten så att den även i fortsättningen kan disponera tre ambulanser
med placering i Visby, Hemse och Slite.
Räddningstjänsten framhåller att medel tillförts för att ambulanskapaciteten ska
vara oförändrad, tre ambulanser, förutom ambulanshelikoptern. Ambulanserna har
dock inte längre fasta stationeringsorter.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget anses besvarat med räddningstjänstens yttrande.

2006-01-10

Räddningstjänsten

Kommunstyrelsen

Tilläggsanslag till räddningstjänsten så att ambulanstjänsten kan
fortsätta att använda tre ambulanser – medborgarförslag till
kommunfullmäktige. KS 2004/0335-90
Förslagställarna Margareta och Christer Wennström har 2004-08-07 lagt
medborgarförslaget ”att kommunfullmäktige beslutar att ge räddningstjänsten ett
tilläggsanslag så att ambulanstjänsten kan fortsätta att använda tre ambulanser”
Motiveringen är att tilläggsanslaget skall resultera i att ambulanserna fortsatt kan vara
placerade i Visby, Hemse och Slite.
Räddningstjänsten har beretts tillfälle att yttra sig över förslaget och framför
härmed följande:
Kommunstyrelsen har tillfört ekonomiska medel som möjliggör att tre
ambulanser och en ambulanshelikopter kommer att vara tillgängliga för att
tillgodose det gotländska behovet av ambulanssjukvård. Dagtid kommer fyra
enheter att vara i tjänst och nattetid kommer tre enheter att vara i tjänst.
Några fasta stationeringsorter existerar inte längre för ambulanserna.
Enheterna dirigeras av en SOS – central som bedömer var enheterna skall
befinna sig mot bakgrund av det aktuella uppdragsläget.
Samtliga ambulansbesättningar har numera effektiv arbetstid då man är i tjänst.
För närvarande finns dock vilmöjligheter för tjänstgörande
ambulansbesättningar på brandstationerna i Visby, Hemse och Slite.
RÄDDNINGSTJÄNSTEN

Jan Bejrum

Maria Borvander

Räddningschef

Chef ambulanssjukvården

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

0498-26 90 00 (växel)
0498-21 55 20 (telefax)

www.gotland.se
gotlands.kommun@gotland.se

339-8328

18 97 50-3

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 16

2006-03-20

Annan beteckning på vårdcentral.
Medborgarförslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-02-23, § 32

•

Medborgarförslag 2005-09-26

•

Ledningskontoret 2005-01-16

•

Hälso- och sjukvårdsnämnden 2005-12-19, § 395

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Det är dags att byta namn men inte inriktning på
Vårdcentralerna.

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

Namnet kan bli Friskcentralen eller kanske
Hälsocentralen. Hit kommer man för att få hjälp att
bibehålla hälsa eller för att få hjälp och stöd att bli
så frisk det går att bli.
Redan idag pågår ett stort friskarbete på alla
vårdcentraler men ordet vård ger en känsla av att
det är någon annan som har ansvaret se bilaga.
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.

Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

2005-09-26

Namnförtydligande

Simóne Spånghagen

Adress

Storgatan 31 A
Postadress

620 12 Hemse
Gotlands kommun – blankett för medborgardförslag 2004-06-17

Sidan 1 av 2

2005-09-26
Medborgarförslag
Det är dags att byta namn och men inte inriktning på Vårdcentralerna.
Namnet kan bli Friskcentralen eller kanske Hälsocentralen. Hit kommer man för att få
hjälp att bibehålla hälsa eller för att få hjälp och stöd att bli så frisk det går att bli.
Redan idag pågår ett stort friskarbete på alla vårdcentraler men ordet vård ger en känsla
av att det är någon annan som har ansvaret för mitt friskvarande och friskblivande.
Vi behöver bli medvetna om att vi själva är ansvariga för vår hälsa, både fysisks,
psykisk och andligt. Och att vi kan göra mycket friskt för att ha god hälsa i stället
för att vårda det sjuka.
Medborgarförslaget sträcker sig till att ändra namnen på vårdcentralerna. Mina
tankar om hållbar hälsa och friskvård sträcker sig längre och dem samtalar jag
gärna om i ett annat forum.
Simone Spånghagen
Friskvårdspedagog och diakon. Inspiratör och entreprenör.
OMTÄNKA, Sim1@telia.com, 0708-646707
Jag arbetar med att inspirera mina medmänniskor till hela och friska liv. Därmed tar både jag
och mina kunder ansvar för att göra samhället bättre och starkare. Jag har modet och viljan att
tänka och skapa nytt. Mitt mål är att skapa goda mötesplatser kring hållbar hälsa. Jag har en
helhetssyn på livet med samtal, stillhet, beröring och rörelse som arbetsmetod.
Skapandeförmågan är vår viktigaste resurs.
Under tio år som projektledare i IT-branschen med försäljning och marknadsföring som
ansvar skaffade jag mig praktisk erfarenhet av ledarskap under stress. Jag vet vad det innebär
att gå in i väggen, vara utbränd och att balansera på gränsen. Jag vet att det går att bli frisk
igen. Min förhållningssätt bottnar i en positiv syn på människan och våra
utvecklingsmöjligheter.

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-02-23
2006-01-31

Ks § 32
Au § 27

Medborgarförslag. Annan beteckning på ”vårdcentral”
KS2005/0398-10
- Medborgarförslag 2005-09-26
- Hälso- och sjukvårdsnämnden 2005-12-19, § 395
- Ledningskontoret 2005-01-16

Simóne Spånghagen har i medborgarförslag föreslagit att vårdcentralerna ska
kallas något med anknytning till hälsa och friskvård, t.ex. friskcentral eller hälsocentral. Hon anser att man behöver – och kan - bli medveten om det egna ansvaret
för sin hälsa.
Hälso- och sjukvårdsnämnden avstyrker förslaget. Även om hälso- och sjukvården
ska arbeta hälsobefrämjande anser man inom primärvården att det är vård som
bedrivs.
Ledningskontoret betonar att en av hälso- och sjukvårdsnämndens grundläggande
uppgifter är att tillhandahålla god vård. Vårdcentral är ett bra beteckning på en
verksamhet som ska bedriva såväl sjukvård som hälsovård, vilket inkluderar stöd
för egenvård. Medborgarförslaget föreslås avstyrkas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget avslås.

1 (1)

DIARIENUMMER

16 januari 2006

2005/0398-10

Ledningskontoret
Katarina Michanek

Kommunstyrelsen

Medborgarförslag. Namnbyte på Vårdcentralerna, till exempel Friskcentralen eller Hälsocentralen
Simóne Spånghagen har som ett medborgarförslag framfört att ”det är dags att
byta namn men inte inriktning på vårdcentralerna”. Motiveringen för förslaget
är att ”ordet vård ger en känsla av att det är någon annan som har ansvaret för
mitt friskvarande och friskblivande”. Förslagsställaren föreslår som alternativt
namn Friskcentralen eller Hälsocentralen.
Av hälso- och sjukvårdsnämndens yttrande (2005-12-19, § 395) framgår att för
den verksamhet som avses finns ingen gemensam benämning i riket. På
Gotland har lämplig benämning diskuterats, senast i samband med tillkomsten
av Vårdcentral Wisby Söder. Man enades då om att det är vård man bedriver
och detta begrepp innefattar hälsovård, förebyggande vård, sjukvård samt
egenvårdsrådgivning. Hälso- och sjukvårdnämnden framhåller också att bemötande, tillgänglighet och vård och verksamheten som sådan är mycket
viktigare än själva namnet. Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att
kommunstyrelsen avslår förslaget.
Ledningskontoret noterar att förslagsställaren framförallt betonar att ”vi
behöver bli medvetna om att vi själva är ansvariga för vår hälsa” - en filosofi
som ledningskontoret delar och som bör vara vägledande vid utvecklingen av
begreppet egenvård och för en verksamhet vars mål är att sprida ett egenvårdsbudskap.
Ledningskontoret stöder förslagsställarens andemening om individens ansvar
för sin egen hälsa, men vill också betona att en grundläggande uppgift för
hälso- och sjukvården är att tillhandahålla god, evidensbaserad vård samt att
ge för individ och situation adekvat stöd.
Ledningskontoret anser att Vårdcentral är ett bra samlingsnamn för en verksamhet som har målsättningen att bedriva såväl sjukvård som hälsovård inklusive egenvårdsstöd.
Ledningskontoret föreslår att kommunstyrelsen avslår förslaget.
LEDNINGSKONTORET
Bo Dahllöf
regiondirektör
Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

0498-26 90 00 (växel)
0498-21 55 20 (telefax)

www.gotland.se
gotlands.kommun@gotland.se

339-8328

18 97 50-3

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

17

Sammanträdesdatum

Hälso- och sjukvårdsnämnden

19 december 2005

HSN § 395. Remiss: Medborgarförslag - Det är dags att
byta namn men inte inriktning på vårdcentralerna
–

Hs 2005/0115, Ks 2005/0398-10, yttrande

Hälso- och sjukvårdsnämndens beslut
Hälso- och sjukvårdsnämnden föreslår att kommunstyrelsen avslår förslaget.
Bakgrund 2005-12-05 HSN au § 227. Remiss: Medborgarförslag - Det är
dags att byta namn men inte inriktning på vårdcentralerna
Motionären Simóne Spånghagen föreslår ett namnbyte på vårdcentralerna på
Gotland till hälsocentral eller friskcentral. Detta grundas på att det gäller att
uppmuntra hälsan och det friska hos befolkningen.
Primärvårdsstrategen upplyser om att verksamhet som bedrivs av distriktsläkare och distriktssköterskor i Sverige inte har en gemensam beteckning.
Bland de som finns är vårdcentraler dominerande, men både hälsocentraler och
familjeläkarmottagningar är benämningar som används. På Gotland heter det
Hälsocentralen Gråbo, men skälet är att inte förväxlas med en vårdcentral i
Västra Götaland.
Riksdagen har fattat beslut om elva nationella målområden för folkhälsan där
en mer hälsofrämjande hälso- och sjukvård ingår. All hälso- och sjukvård ska
arbeta mer hälsofrämjande alltså även sluten vård, sjukhus och lasarett.
I samband med att Vårdcentralen Wisby Söder öppnades fördes ett resonemang. Många förslag diskuterades; bl a hälsocentral. Inom primärvården enades man om att det är vård som bedrivs - och i detta begrepp ligger såväl hälsovård, sjukvård samt förebyggande vård. Primärvården ger också råd om
egenvård.
Bemötande, tillgänglighet och vård och verksamheten som sådan är mycket
viktigare än själva namnet.
Förvaltningen föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden avslår förslaget.
Arbetsutskottet föreslår att hälso- och sjukvårdsnämnden beslutar föreslå
kommunstyrelsen att avslå medborgarförslaget.

Justeringsman

Utdragsbestyrkande

\\big_bag_server\vol1\hsf\grupp\hs\__hsn\_051219\19dec2005.doc, 05-12-21

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 17

2006-03-20

Belysning vid Kruttornets parkering.
Medborgarförslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2005-02-23, § 33

•

Medborgarförslag 2005-11-03

•

Ledningskontoret 2005-01-09

•

Tekniska nämnden 2005-12-14, § 293

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Belysning bör sättas upp på
Kruttornets parkering

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

parkeringen är bäckmörk under kvällarna
och nätterna. Belysning skulle minska
risken för inbrott i bilar. Under vintern
skulle detta också underlätta för gående
som eventuellt passerar.

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

Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

3/11-2005
Adress

Namnförtydligande

Fredrik Lönngren

Jungmansgatan 153
Postadress

621 52 Visby
Gotlands kommun – blankett för medborgardförslag 2004-06-17

Sidan 1 av 2

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-02-23
2006-01-31

Ks § 33
Au § 28

Medborgarförslag. Belysning vid Kruttornets parkering
KS2005/0455-31
- Medborgarförslag 2005-11-03
- Tekniska nämnden 2005-12-14, § 293
- Ledningskontoret 2006-01-09

Fredrik Lönngren har i medborgarförslag föreslagit att kommunen ska ordna
belysning vid Kruttornets parkering; den är beckmörk under vinterhalvåret och på
nätterna. Belysning skulle minska risken för inbrott och underlätta för gångtrafikanter.
Tekniska nämnden tillstyrker förslaget och föreslår att belysning av parkeringen
ska ingå som en av förutsättningarna när detaljprojekteringen inom kort inleds.
Ledningskontoret föreslår att tekniska nämndens förslag tillstyrks.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget bifalls. Belysning av parkeringsplatsen vid Kruttornet ska
ingå som en av förutsättningarna vid detaljprojekteringen av parkeringen.

1(1)

2006-01-09

Dnr 2005/0455

Ledningskontoret
Lennart Johansson

Kommunstyrelsen
Gotlands kommun

Medborgarförslag angående belysning vid Kruttornets
parkering
Bakgrund
Fredrik Lönngren framför i ett medborgarförslag att belysning bör sättas upp
på Kruttornets parkering. Belysning skulle minska risken för inbrott i bilar och
underlätta för gående.
Bedömning
Tekniska nämnden har i beslut 2005-12-14 (§ 293) föreslagit att medborgarförslaget om belysning av parkeringsplatsen vid Kruttornet skall ingå som en
av förutsättningarna vid detaljprojektering av nämnda parkering. Parkeringen
planeras bli utförd i enlighet med gällande detaljplan under hösten 2006.
Ledningskontoret tillstyrker tekniska nämndens förslag.
Förslag till beslut
Kommunstyrelsens förslag till beslut i kommunfullmäktige
• Medborgarförslaget skall ingå som en av förutsättningarna vid detaljprojektering av nämnda parkering.
LEDNINGSKONTORET

Bo Dahllöf
Regiondirektör

Lennart Johansson
Planeringsstrateg

Postadress

Besöksadress

Telefon

Internet/e-post

Bankgiro

Postgiro

621 81 VISBY

Klosterplan 2
Visby

0498-26 90 00 (växel)
0498-21 55 20 (telefax)

www.gotland.se
gotlands.kommun@gotland.se

339-8328

18 97 50-3

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2005-12-14
Dnr TN 2005/2140 31

TN § 293 Medborgarförslag. Belysning bör sättas upp på
Kruttornets parkering
Tekniska förvaltningen 2005-11-21
Au § 244

Fredrik Lönngren framför i ett medborgarförslag följande:
”Belysning bör sättas upp på Kruttornets parkering.
Parkeringen är beckmörk på kvällarna och nätterna. Belysning skulle
minska risken för inbrott i bilar. Under vintern skulle detta också underlätta
för gående som eventuellt passerar.”
Parkeringen vid Kruttornet planeras bli utförd i enlighet med gällande
detaljplan hösten 2006.
Tekniska förvaltningen föreslår att medborgarförslaget om belysning av
parkeringsplatsen vid Kruttornet skall ingå som en av förutsättningarna vid
detaljprojektering av nämnda parkering.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Hos kommunstyrelsen föreslås att medborgarförslaget om belysning av
parkeringsplatsen vid Kruttornet skall ingå som en av förutsättningarna vid
detaljprojektering av nämnda parkering.

_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.

_____
Protokollsutdrag:
TF gatu- och markavd
Kommunstyrelsen/KF + handl

Justerare

Utdragsbestyrkare

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 18

2006-03-20

Rensning av vegetation vid Stuxgården.
Medborgarförslag
Innehåll
•

Kommunstyrelsens förslag 2006-02-23, § 50

•

Medborgarförslag 2005-10-29

•

Tekniska nämnden 2006-01-25, § 18

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Stuxgården i Fårösund måste vara ett Gotlands
vackrats belägna boende för äldre men tyvärr har
vegetationen tagit överhand så utsikten är begränsad.

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

Jag föreslår att det rensas ordentligt från vegetation
och att rötter tas bort så att stigen som finns längs
med stranden kan användas även av
rullstolsbundna och handikappade med rullator.

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

Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

Namnteckning

2005-10-29

Namnförtydligande

Yvonne Fredrikssson

Adress

Strandvägen 6
Postadress

620 35 Fårösund
Gotlands kommun – blankett för medborgardförslag 2004-06-17

Sidan 1 av 2

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2006-02-23
2006-02-14

Ks § 50
Au § 48

Medborgarförslag. Rensning av vegetation vid Stuxgården
KS2005/0448-10
- Medborgarförslag 2005-10-31
- Tekniska nämnden 2006-01-15, § 18

Yvonne Fredriksson har i medborgarförslag uppmärksammat att vegetationen vid
Stuxgården behöver gallras, så att de boende kan njuta av utsikten. Stigen till
stranden behöver åtgärdas för att underlätta för rullstolsburna och personer med
rollator.
Tekniska förvaltningen har konstaterat att en röjning vid stranden är påkallad och
kommer att utföras under den närmaste tiden. Att ta bort rötter är värre, eftersom
det skadar träden. Förvaltningen gör bedömningen att det är få personer med de
nämnda hjälpmedlen som använder stigen utan ledsagare. Tekniska nämnden föreslår att medborgarförslaget anses besvarat med de åtgärder som ska vidtas.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Medborgarförslaget bifalls med hänvisning till de åtgärder som tekniska
nämnden ämnar vidta.

Justerande:

Utdragsbestyrkande:

SAMMANTRÄDESPROTOKOLL
Tekniska nämnden

2006-01-25
Dnr TN 2005/2135 28

TN § 18

Medborgarförslag. Rensning av vegetation vid
Stuxgården i Fårösund
Tekniska förvaltningen 2005-12-19
Au § 11

Yvonne Fredriksson föreslår i ett medborgarförslag att ordentlig rensning
av vegetation och rötter sker på stigen vid stranden nedanför Stuxgården
så att den kan användas av rullstolsburna och handikappade med rullator.
Tekniska förvaltningens yttrande:
Tekniska förvaltningen har genomfört besiktning av området och bedömer
att det finns behov av röjning närmast stranden vid Stuxgården. Detta
kommer att kunna utföras under vintern.
Att ta bort rötter påverkar däremot träden negativt och bedömningen är att
någon nämnvärd användning av stigen utan ledsagare för personer med
rullstol eller rullator inte finns.

Arbetsutskottets förslag till tekniska nämnden
•

Hos kommunstyrelsen föreslås att medborgarförslaget anses åtgärdat
genom de åtaganden tekniska förvaltningen vidtar i ärendet.
_____

Tekniska nämndens beslut
•

Enligt arbetsutskottets förslag.
_____

Protokollsutdrag:
TF gatu- och markavd
Kommunstyrelsen/KF + handl

Justerare

Utdragsbestyrkare

3Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 19

2006-03-20

Anmälan av nya medborgarförslag
Innehåll
•

Medborgarförslag 2006-02-06 från Inger Ahlberg om byggande av övergångsställe på Broväg vid konstskolan.

•

Medborgarförslag 2006-02-08 från Inger Johansson och Elisabeth Lövkvist om
inrättande av ett medborgarkontor.

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Ett övergångsställe på Broväg.
Konstskolan

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

Broväg är väl trafikerat. Vore tryggt
med övergångsställe. Många elever o
personal går eller cyklar. Därför
viktigt.
Se bifogad karta. (Inringat)

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

Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

2006-02-06
Adress

Namnteckning
Namnförtydligande

Inger Ahlberg

Humlegårdsvägen 14
Postadress

621 46 Visby

MEDBORGARFÖRSLAG
Till
Kommunfullmäktige i
Gotlands kommun
621 81 VISBY

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

Att inrätta ett Medborgarkontor
på Gotland i Visby.

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

1) För att underlätta för medborgare på Gotland att få sin kommunala service. T.ex.
barnomsorg, skola, äldreomsorg och tillgång till datorer.
2) Inf. om hela kulturlivet. Köp av kulturbiljetter.
3) Inf. om norm ”Försörjningsstöd” och regler kring ansökan.
4) För att effektivisera den kommunala administrationen.
5) Underlätta för medb. att möta sina politiker (Mötesplats).
6) Konsumentupplysning.
7) Utbildningsfrågor för vuxna. 8) Renhållning
Information om behandling av personuppgifter
För att kunna fullgöra uppgiften att handlägga ditt medborgarförslag kommer dina
personuppgifter att lagras och registreras i diarium inom Gotlands kommun. Om du
samtycker härtill, kan ditt namn komma att publiceras på internet i protokoll, kallelser
och handlingar som behandlar detta medborgarförslag.
Jag samtycker till internetpublicering
Jag samtycker inte till internetpublicering
Förslagsställare m.m.

Du kan inte vara anonym utan det måste gå att utreda om du är folkbokförd i Gotlands kommun.
Ofullständiga uppgifter kan leda till att ditt förslag inte kan behandlas som ett medborgarförslag.
Datum

8/2-2006
Adress

Namnteckning
Namnförtydligande

Inger Johansson

Elisabeth Lövkvist

Hellvi Stengrinde 217

Mörtvätsvägen 7

620 34 Lärbro

620 30 Slite

Postadress

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärende 20

2006-03-20

Nyval och fyllnadsval
- 10 huvudmän i nybildade Sparbanken Gute
- Ersättare för överförmyndaren
Innehåll

a)

Val av 10 huvudmän i nybildade Sparbanken Gute t.o.m.
årsstämman 2007. Kontaktman: Margaretha Bandelin,
Sparbanken Gute. Tel. 49 30 10
• Utdrag ur Sparbankslagen 1987:619
• Reglemente och registeringsbevis för Sparbanken Gute.
• Förteckning på nuvarande huvudmän i Alskogs Pastorats Sparbank,
Dalhems Sparbank, Garda-Lau Sparbank och Kräklingbo Sparbank.
Enligt Sparbankslagen skall de huvudmän som utses av kommunfullmäktige väljas med proportionellt valsätt, vilket innebär:
5 s, 1 v, 2 c och 2 m = 10 st.
Åldersgräns 75 år.

•

Val av ersättare för överförmyndaren t.o.m. 2006 års utgång.
”Kommunfullmäktige
Begäran om entledigande
Jag hemställer härmed om att från och med den 1 april 2006 entledigas
från mitt uppdrag som ersättare för överförmyndaren, Gotlands kommun.
Anledningen till min begäran är förestående anställning på annan ort.
Visby, den 13 februari 2006-03-01
Åsa Olofsson”
•

Kommunstyrelsens beslut 2002-01-24, § 28

Förslag på ersättare kommer att lämnas av ledningskontoret.

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

Utdrag ur Sparbankslagen 1987:619
En huvudman, som utses av kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige
enligt 3 §, får inte heller vara anställd eller styrelseledamot i något annat
bankaktiebolag än FöreningsSparbanken AB (publ) eller i en medlemsbank
eller inom landshypoteksinstitutionen. Lag (2003:839).
3 § Av antalet huvudmän skall hälften, i enlighet med närmare föreskrifter i
reglementet, väljas av kommunfullmäktige eller landstingsfullmäktige inom
sparbankens verksamhetsområde. Återstoden utses av huvudmännen själva
bland insättarna i sparbanken. Kravet på att dessa huvudmän skall vara
insättaregäller dock inte vid huvudmannaval i samband med sparbankens
bildande. En huvudman som står i tur att avgå får inte delta i valet för
besättande av hans egen plats. Skall flera korporationer förrätta val av
huvudmän skall, om inte särskilda skäl föranleder till något annat,
fördelningen av antalet mandat mellan dem ske efter det invånarantal som de
företräder.
Bestämmelserna i 2 § lagen (1992:339) om proportionellt valsätt skall
tilllämpas också på kommunfullmäktiges och landstingsfullmäktiges val av
huvudmän. Lag (2004:304).
4 § Huvudmännen skall utses för fyra år. Vid det första huvudmannavalet skall
mandattiderna dock sättas kortare i den mån det behövs för att åstadkomma
successiva ny val. Upphör huvudmans uppdrag i förtid eller uppkommer för
honom hinder enligt 2 § att vara huvudman, skall sparbankens styrelse se till
att fyllnadsval för den återstående mandattiden anställs så snart det kan ske.
Lag (1998:716).

ALSKOGS PASTORATS SPARBANK
Huvudmän: Årsstämman 2004—årsstämman 2007
c
Kjell Jakobsson, Bote Alskog, 620 16 Ljugarn (75 år)
c
Ingvar Jacobsson, Utalskogs Alskog, 620 16 Ljugarn (66 år)
c
Anna Thörnfeldt, Ollajvs Alskog, 620 16 Ljugarn (42 år)
m
Clipper Banck, Box 130, 620 16 Ljugarn (50 år)
fp
Sören Brutemark, Tjengvide Alskog, 620 16 Ljugarn (78 år)
s
Åke Wassberg, Prästgården Alskog, 620 16 Ljugarn (63 år)
s
Ove Pettersson, Utalskogs, 620 16 Ljugarn (56 år)
s
Kerstin Sandsjö-Hallin, Alskog Rudvier 320, 620 16 Ljugarn (51 år)
s
Frej Hägglund, Storvägen 62, 620 16 Ljugarn (59 år)
s
Gill Olsson, Storvägen 82, 620 16 Ljugarn (57 år)

DALHEMS SPARBANK
Huvudmän: Årsstämman 2004—årsstämman 2007
c
Olof Johansson, Hallfoser Dalhem, 620 23 Romakloster (75 år)
c
Folke Larsson, Hallfoser Dalhem, 620 23 Romakloster (73 år)
c
Arne Almgren, Granskogs Dalhem, 620 23 Romakloster (78 år)
c
Barbro Björkander, Dibjers Hörsne, 620 23 Romakloster (66 år)
m
Hans Gustafsson, Hartviks Ganthem, 620 23 Romakloster (78 år)
m
Egil Lyngstad, Anderbåtels, 620 23 Romakloster (65 år)
s
Tommy Karlström, Värnhemsvägen 9, 621 49 Visby (62 år)
s
Tore Jönsson, Busarve, Dalhem, 620 23 Romakloster (50 år)
s
Karl-Erik Berglund, Stenkumlaväg 30, 621 47 Visby (63 år)
s
Barbro Ekström-Klang, Busarve Roma, 620 23 Romakloster (50 år)
s
Britt Hejdenberg, Appellstigen 6, 621 47 Visby (79 år)
s
Gully Löfgren, Högbro Halla, 620 23 Romakloster (82 år)

GARDA-LAU SPARBANK
Huvudmän årsstämman 2003—åsstämman 2007:
c
Erik Larsson, Kyrkebys, Garde, 620 16 Ljugarn (86 år)
c
Gertrud Karlsson, Smiss, Lau, 620 16 Ljugarn (64 år)
c
Eddie Olsson, Mattsarve, Lau, 620 16 Ljugarn (62 år)
c
Irving Lövgren, Hallgårds, Alskog, 620 16 Ljugarn (80 år)
c
Lars-Inge Lövgren, Hemmor, Lau, 620 16 Ljugarn (61 år)
c
Rolf Lindström, Smiss, Lau, 620 16 Ljugarn (51 år)
m
Stig Dotes, Gannor, Lau, 620 16 Ljugarn (77 år)
m
Hans-Rune Larsson, Båtels, Lau, 620 16 Ljugarn (58 år)
fp
Sylve Bergström, Hägulds, Garde, 620 16 Ljugarn (70 år)
s
Birger Eskelund, Hägulds, Garde, 620 16 Ljugarn (66 år)
s
Allan Larsson, Kyrkäng, Lau, 620 16 Ljugarn (72 år)
s
Börje Ahlstedt, Sunnankyrka, Lau, 620 16 Ljugarn(57 år)
s
Nils-Åke Cederlund, Hägulds, Garde, 620 16 Ljugarn (65 år)
s
Göte Nilsson, Hägulds, Garda, 620 16 Ljugarn (72 år)
s
Sören Johansson, Hemmor, Garda, 620 16 Ljugarn (58 år)

KRÄKLINGBO SPARBANK
Huvudmän: Årsstämman 2004—årsstämman 2007
c
Hans Söderdahl, Gurpe Kräklingbo, 620 23 Romakloster (72 år)
c
Karl-Johan Lindgren, Kyrkljuves Gammelgarn, 620 16 Ljugarn (62 år)
c
Benny Dahlström, Gyle Ala, 620 23 Romakloster (55 år)
c
Ann-Marie Richardson, Stenstugu Kräklingbo,620 23 Romakloster (53 år)
m
Anne-Marie Johansson, Box 75, 620 16 Ljugarn (61 år)
fp
Eva Olsson, Annexen Gammelgarn, 620 16 Ljugarn (62 år)
s
Sören Stenbom, Gurfiles Ala, 620 23 Romakloster (58 år)
s
Karin Eriksson, Glose Gammelgarn, 620 16 Ljugarn (56 år)
s
Marie-Anne Emanuelsson, Falhammars Östergarn, 620 16 Ljugarn (56 år)
s
Jan Karlsson, Mattsarve Gammelgarn, 620 16 Ljugarn (64 år)
s
Lena Palmborg-Karlsson, Mattsarve Gammelgarn, 620 16 Ljugarn (52 år)
s
Jonas Frändestrand, Kräklingbo Prästbacken 19, 620 23 Romakloster (33 år)

GOTLANDS KOMMUN

PROTOKOLL

Kommunstyrelsen
Kommunstyrelsens arbetsutskott

2002 01 24
2002 01 15

Ks § 28
Au § 19

Organisation av överförmyndarverksamheten
- Kommunstyrelsen 2000-01-25, § 32
- Ledningskontoret 2001-11-22
Bakgrund. Ledningskontoret fick (§ 32, 25 januari 2001) kommunstyrelsens uppdrag

att "utreda överförmyndarens verksamhet och organisation med beaktande av vad
som framförts i överförmyndarens skrivelse, av lagar och avtal samt av den
granskning av överförmyndarens verksamhet som gjorts". Till grund för
utredningen låg en framställning från överförmyndaren att förordnandet skulle
minskas från 75% till 25% fr.o.m. 1 januari 2001.
Ledningskontorets förslag. Ledningskontoret redogör för alternativen: vald över-

förmyndare förtroendeman (som nu) eller tjänsteman, inrättande av överförmyndarnämnd. Kontoret förespråkar att en tjänsteman väljs fr.o.m. nästa mandatperiod.
Tjänsten som handläggare vid överförmyndarens kansli föreslås överföras till
ledningskontoret eller konsult- och servicekontoret; den frågan liksom frågan om
valet av tjänsteman skulle i så fall lösas inom ramen för det fortsatta arbetet med
förvaltningsorganisationen för de båda kontoren.
Kommunstyrelsens beslut
• Handläggaren för överförmyndaren ska tillhöra något team på ledningskontoret
eller enhet på konsult- och servicekontoret.
Kommunstyrelsens förslag till kommunfullmäktige
•

Efter förslag av kommunstyrelsen väljs en tjänsteman till uppdraget som
överförmyndare inför nästa mandatperiod.

Expedieras:
Regiondirektören
Chefen för KSK

Kommunfullmäktige

Handlingar till

Sammanträdesdag

Ärenden 21-23

2006-03-20

Interpellationer
Innehåll
21.

Lilian Edwards (m) interpellation till barn- och utbildningsnämndens
ordförande om utbildningsnivå hos lärarna i grundskolan

22.

Hans Klintboms (c) interpellation till kommunstyrelsens ordförande om
ändrade redovisningsprinciper för kommunala anslutningsavgifter till
vatten och avlopp

23.

Eva Gahnströms (c) interpellation till barn- och utbildningsnämndens
ordförande om betygsstatistik för årskurs 8 och 9

OBS! Interpellationerna till sjuk- och hälsovårdsnämndens ordförande
Åke Svensson (s) kommer att behandlas vid kommunfullmäktiges nästa sammanträde.

Önskas ytterligare handlingar eller uppgifter i detta ärende, v.g. ring 26 93 18

Interpellation
Till BUN:s ordförande
Ang rätt utbildning hos lärarna i de gotländska skolorna
Så här skriver Riksrevisorerna nyligen i ett pressmeddelande.
”Riksrevisionen har granskat statens insatser för att lärarna ska ha rätt utbildning. Var tredje
lärare i svenska, engelska och matematik på grundskolans senare år saknar lärarexamen
inriktad mot dessa ämnen. Många lärare i grundskolan och gymnasiet har ingen lärarexamen
alls. Riksrevisionens granskning visar att regeringen – som har ett övergripande ansvar för
skolans kvalitet och likvärdighet – tillsammans med Skolverket, Högskoleverket och
högskolan inte gjort tillräckligt för att lärarna ska ha rätt utbildning.”
Cheferna för Skolverket och Sveriges kommuner och landsting (SKL) skriver med anledning
av denna rapport i ett gemensamt uttalande:
”Det finns inte tillräckligt många lärare med lärarexamen i skolan. Men - alla barn har
skolplikt från det år de fyller sju år. Det går inte att låta barn stå i kö i avvaktan på att fler
lärare examineras. Risken är stor att fler elever inte får tillgång till lärare med den utbildning
som lagen kräver. Vi är allvarligt bekymrade över denna situation.
Kommunerna är enligt skollagen skyldiga att ha lärare med lärarutbildning för undervisningen
i skolan. Att utbilda lärare är ett odelat statligt ansvar. Det är statens garanti för en likvärdig
skola med hög kvalitet.”
Det kan finnas anledning att uppmärksamma hur det ser ut på Gotland och med anledning av
denna information undrar jag:
- Hur ser lärarsituationen ut i de gotländska skolorna?
Lilian Edwards (m)

INTERPELLATION
2006-02-20

Till
Kommunstyrelsens ordförande
Jan Lundgren

Ang ändrade redovisningsprinciper för kommunala
anslutningsavgifter till VA
Under 2005 ändrade Gotlands kommun redovisningsprincip så att
anslutningsavgifter till Va-nätet redovisas som intäkt. I
bokslutet för 2005 påverkade det resultatet med plus 11,5
miljoner kronor eftersom vi nu gör stora nybyggnationer
bl a på Själsö/Brisund och på Axelsro-området.
Anläggningsavgifterna är till för att täcka kostnader för
investeringar, att ”köpa in” sig i systemet, och därför bör
investeringar i nya anläggningar skrivas av direkt med
anslutningsavgifterna. Detta har vi varit överens om eftersom
det annars skulle uppstå märkliga effekter
– ju mer kommunen investerar i Va-nätet desto bättre blir
kommunens resultat.
Vad jag förstår finns dock ännu inga beslut om hur detta skall
hanteras åren framöver. Skall anläggningsavgifterna fonderas
över flera år eller inte? Enligt Va-lagen får inte VAkollektivet gå med vinst.
Mina frågor:
1. Finns beslut för hur anläggningsavgifterna skall hanteras
framöver?
2. Vad innebär denna förändring för konsumenterna i längden?
3. Vad innebär denna förändring för möjligheterna för
utbyggnad minst i den takt som Va-planen säger?

Visby 2006-02-20

Hans Klintbom

INTERPELLATION

2006-02-20

Till
Barn- och Utbildningsnämndens ordförande

ang. betygsstatistik för år 8 och 9.
Enligt den betygsstatistik för höstterminen 2005, som BUN tagit fram, är det oroande många
elever i år 8 och år 9, som inte har godkända betyg i matematik, svenska och/eller engelska.
Bland annat kan Lännaskolan nämnas. Där saknar 33% av niondeklassarna betyg i ett eller
flera ämnen. Det är till och med en procentenhet lägre än samma elevers resultat i år 8. Ett
glädjande exempel är Högbyskolan där andelen elever utan betyg minskat från 32% till 26%.
Solbergaskolan har med sina 9% lägst andel elever utan betyg.
Med hänvisning till ovanstående frågar jag:
1. Vad beror dessa stora skillnader på?
2. Vilka åtgärder har vidtagits för att minska skillnaderna mellan de olika
skolorna?
3. Vilka extra resurser har skolorna fått för att hjälpa de elever som saknar betyg?
Bro 060219
Eva Gahnström

